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Bevezetés 

Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto 

Jaume I Egyetem, Spanyolország 

Az európai társadalmak egyik legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívása a 21. 
században az öregedés. Ez az összes tagállamot érinti és az összes EU politikán átível. 
2025re az európai lakosság 20% a lesz 65 év feletti1, s a 80 év felettiek száma rohamosan 
emelkedni fog.  

Az időseket (65 év felettieket, vagy nyugdíjasokat) tanító intézményeknek olyan 
célcsoport számára kell kurzusokat kínálniuk, akiknek nem céljuk a diplomaszerzés, vagy 
karrierlehetőségeik növelése. Ezért az intézményeknek a hagyományostól eltérő 
módszereket kell alkalmazniuk és kimondottan az idős célcsoportra szabott 
tanfolyamokat, foglalkozásokat és tananyagokat kell kínálniuk. Tágabb szempontból 
nézve a fő cél az idős tanulók jóllétének és életminőségének javítása. Ebben az 
összefüggésben tekintve a tanítás szocio-pedagógiai aktivitás, melyben a formális, nem-
formális és informális tevékenységek keverednek. A tanulók által megszerzett tudás 
mellett talán még nagyobb figyelmet kell szentelnünk olyan készségek, attitűdök és 
célok elsajátítására is, mint pl. a szocializáció, integráció, a társadalomba való 
beilleszkedés, aktív állampolgárság, stb.  

A kutatások az életminőséget mind objektív, mind szubjektív megközelítésből is 
definiálják. Az életminőség értékelésére léteznek paraméterek, melyek alapján az egyén 
életminőségének növelése érdekében lépéseket tehetünk. Az életminőség színvonala 
számos tényező hatására csökkenhet (pl. magányosság, elszigeteltség), más, az 
integrációt és kommunikációt segítő tevékenységek eredményeképp viszont 
növekedhet. 

Az oktatás a kockázatok csökkentésére és az életminőség színvonalának emelésére 
egyaránt használható. Időseknél az életminőség növekedésének pozitív hatása van, s ez 
nem pusztán az idősek boldogabb életéhez vezet, hanem aktívabb, produktívabb, 

                                                      
1 Giannakouris, K. (2008) Az európai társadalmak demográfiai perspektíváira az öregedés lesz a jellemző. 

Társadalom és szociális feltételek (Population and social conditions). Eurostat; Fókuszban a statisztika. 
72/2008 
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egészségesebb emberekhez, akiknek kevesebb szociális szolgáltatás igénybevételére 
van szükségük, s akik a társadalom hasznosabb tagjai lehetnek.   

Ez az útmutató azoknak a tanároknak, facilitátoroknak, óraadóknak, intézményi 
dolgozóknak, segítőknek, menedzsereknek és döntéshozóknak szól, akik többet 
szeretnének megtudni az időskorú tanulók életminőségének és oktatásának 
kapcsolatáról. Kimondottan ajánljuk az útmutatót azoknak, akik oktatási programot 
szeretnének indítani idősödőknek.  

Minden fejezet bevezetővel indul, valamint tartalmaz gyakorlati részeket, melyek 
segítenek megérteni és alkalmazni a saját intézményben a leírt tevékenységeket, 
tartalmat, tapasztalatokat, s ezzel növelni tudják az idősödők életminőségének szintjét.   

Miért számít az életminőség? 

Amikor az emberek alapszükségletei ki vannak elégítve, mindenkinek meg van a joga 
arra, hogy új célokat tűzzön ki maga elé az életben: pl. a boldogság, önmegvalósítás, 
függetlenség elérését. Mindezek kapcsolatban vannak az életminőséggel, de csak az 
egyén szubjektív szemszögéből értelmezhetők: jó életminőségről akkor beszélhetünk, 
ha az egyén élete örömteli és értékes.  

Az életminőség külső és belső összetevőkön alapul. A külső összetevőket a minket 
körülvevő közösség hozta létre. A modern társadalmak igyekeznek az emberek jóllétét 
szociális szolgáltatásokkal, egészségügyi programokkal, az alacsony jövedelműek 
számára juttatásokkal, a mozgássérültek számára akadálymentesítéssel és több 
lehetőséggel növelni, s egyben törekedni a diszkrimináció csökkentésére és a társadalmi 
beilleszkedés elősegítésére.  

A belső összetevők, mint például az optimizmus, az észlelt kontroll, az alkalmazkodás. A 
magasabb életminőségű emberek jobban megállják a helyüket nehézségek esetén. Az 
egészségügyi problémákhoz való viszonyuk pozitívabb, aktívabbak társadalmi 
megmozdulásokon, szomszédságban, családon belül.   

A minőségi élet egy olyan cél, mely a társadalom fejlődésének hosszútávú irányultságát 
tükrözi, ahol minden egyén a legtágabb értelemben véve minél gazdagabb életet 
szeretne élni. Általában a társadalom számára a magasabb életminőséggel rendelkező 
emberek hasznosabbak, mint az alacsonyabbal rendelkezők. Sokszor az alacsonyabb 
életminőségű emberek többe kerülnek a társadalomnak a szociális és orvosi 
szolgáltatások tekintetében.  
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Időskorú állampolgárok 

Noha kiterjedt kutatási háttere és irodalma van a sérült, perifériára került, vagy 
magatehetetlen embereknek, kevés tanulmányt találunk a szenior, vagy nyugdíjas 
emberekről, akik képesek még maguk irányítani az életüket, és akiknek csak az 
öregedéssel járó természetes egészségügyi problémáik vannak. Ezen emberek kora 65 
és 80 között határolható be, bár a felső korhatár egyre inkább kitolódik az egészségügyi 
ellátások minőségének javulásával párhuzamosan.   

Az öregedés folyamata bárkinél megrázó lehet, mivel hatalmas változásokkal jár. Ezek a 
változások, és a felettük való uralom elvesztésének az érzése okozzák az egyének 
életminőségének veszélyeztetését, elsősorban amikor előre nem láthatóan, 
felkészületlenül éri mindez őket. Lehetnek változások a munkánkban (pl. nyugdíjba 
vonulás), a családban, társadalomban, testi vonatkozásban, egészségi állapotban, 
melyeket életünk struktúrájához és életfelfogásunkhoz kell igazítanunk. Ezek 
mindegyike pszichológiai, fizikai és társadalmi kihívás, mely az életminőséget negatívan 
befolyásolhatja, ha az egyén nem megfelelően viszonyul hozzá.  

Másfelől az élet ezen szakasza lehetőséget nyújt új dolgok megélésére, mivel az 
embereknek általában több ideje jut a társadalmi életben való aktívabb szereplésre. Az 
időseknek emellett hatalmas élettapasztalata is van, melyet nem szabad elvesztegetni.  

Az oktatási intézmények szerepe 

Közintézmények, civil szervezetek és egyesületek csakúgy, mint törvények és 
szabályzatok egyaránt foglalkoznak a szegénység, kirekesztettség, diszkrimináció és 
egyéb, szenvedést vagy igazságtalan életkörülményt előidéző szociális helyzet ellen. Az 
egyének életminőségét javító intézkedések eredhetnek globális (kormányzat, jog, 
szabályozás, szolgáltatás, intézmények), vagy lokális (közösségek, családtagok, barátok, 
egyének) kezdeményezésből.  

Mindkét perspektívából nézve az oktatás befolyásolhatja az egyéni életminőséget. A 
tanulásnak sok stádiuma van az életben; a gyerekeknek meg kell tanulniuk az alapvető 
ismereteket és szociális készségeket, a kamaszok és felnőttek inkább a szakmai 
fejlődésük és versenyképességük miatt tanulnak, az idősek és nyugdíjasok oktatása 
viszont nem a karrierépítésre fókuszál, hanem motivációjában sokkal személyesebb. Az 
idősek a tanulás leggyakoribb okaként az alábbiakat adják meg: 

 többet tudjanak meg egy bizonyos témáról, amire kíváncsiak 

 jobban megismerjék a jelenkor társadalmát és történetét 

 elkerüljék az elszigetelődést 

 megőrizzék aktivitásukat és kreativitásukat.  
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Másfelől az intézmények azért kínálják ezt a fajta oktatási tevékenységet, mert tudják, 
hogy jót tesznek vele az időseknek, mert így megtanulnak szembenézni a jelen kor 
kihívásaival, és aktívabbak lesznek. Ez utóbbiak szorosan összefüggnek az 
életminőséggel, ahogy azt majd a következő fejezetben látni fogjuk.  

Az idősek életminőségének fokozását célzó oktatási beavatkozás eredményét nem 
várhatjuk rövidtávon csupán egy kurzus, vagy egy foglalkozás eredményeképp. Ez a 
széles spektrumú cél megkívánja az egész tanítási-tanulási folyamat alapos 
megtervezését, mely nem csupán a tartalmi részt érinti, hanem a tanítás módszereit, a 
tanulók bevonását, a környezetet, és egyéb aspektusokat, amiket ebben az 
útmutatóban tárgyalunk majd.   

Az oktatás hatással van az idősek életminőségére, de mint bármely más szokás, 
képesség, vagy attitűd, az életminőség is tanulható hasonló módon, mint ahogy tanuljuk 
a toleranciát, a barátságot, vagy a kihívásokkal való szembenézés helyes formáit.  

Az útmutatóról 

Ez az útmutató azoknak a tanároknak, facilitátoroknak, óraadóknak, intézményi 
dolgozóknak, segítőknek, menedzsereknek és döntéshozóknak szól, akik többet 
szeretnének megtudni az időskorú tanulók életminőségének és oktatásának 
kapcsolatáról. Ajánljuk mindazoknak, akik oktatási szolgáltatást kívánnak indítani idősek 
számára, valamint azoknak, akik már foglalkoznak idősek oktatásával, de szeretnének 
még többet megtudni a témával kapcsolatban. Az útmutató az elméleti háttér leírása 
mellett gyakorlati példákkal is szolgál. (Az angol változatban még több európai 
gyakorlatot és esettanulmányt olvashat). 

Számos könyv és útmutató foglalkozik az életminőség, oktatás, gerontológia, geriátria 
témaköreivel. Nem kívánjuk itt részletesen bemutatni ezek tartalmát; ez lehetetlen 
vállalkozás is lenne. Célunk az, hogy ebben az útmutatóban megkíséreljük 
összekapcsolni ezen területeket. A köztük lévő kapcsolat feltárása az, ami ezt az 
írásunkat innovatívvá, s reményeink szerint a gyakorló pedagógusok számára hasznossá 
teszi.  A témákkal kapcsolatos további olvasmányok listája segíti az olvasót a különböző 
területek részletesebb megismerésében.  
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Az idősek életminőségének javítása az oktatáson 
keresztül 

Az útmutató a Mit, Miért, Hogyan és Ki kérdésekre válaszoló fejezeteken keresztül 
tárgyalja a fő témakört, mely: Az idősek életminőségének javítása az oktatáson 
keresztül.  

 
1. ábra – Az útmutató fejezetei és ezek összefüggései 

Minden fejezet az 1. ábrán látható valamelyik témát mutatja be. A projekt honlapján 
(http://www.edusenior.eu) minden fejezet végén a fejezethez kapcsolódó további 
példákat és jó gyakorlatokat talál, köztük olyanokat is, melyek a partnerek helyi 
gyakorlatát, vagy tapasztalatát írják le.  
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A QEduSen projekt 

Ez az útmutató a QEduSen projekt „Idősödők oktatásának értékelési eszköztára az 
életminőségük javulásának érdekében” egyik eredményeként jött létre. A projekt 2011 
október és 2014 január között valósult meg az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás 
programjának támogatásával, a 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP 
referenciaszámon.  

A projektről bővebb információt talál a http://www.edusenior.eu  projekthonlapon, az 
Egész életen át tartó tanulás programjáról pedig részletesebben itt tájékozódhat: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme . 

 

 

  

http://www.edusenior.eu/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme


Idősek oktatása és életminősége – Útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára 

11 

 

1. Életminőség 

Pilar Escuder-Mollon 

Jaume I Egyetem, Spanyolország 

1.1. Bevezetés 

Az életminőség egy elvont fogalom, melynek bárki ki képes találni a tartalmát, de 
amelyet nehéz pontosan definiálni. Az emberek gyakran kapcsolják össze az 
életminőséget a jólléttel, a kellemes élettel, az egészséggel, boldogsággal, vagy 
gazdagsággal. ebben az értelemben, könnyedén összekapcsolható annak gondolatával, 
hogy a növekedő életminőség általánosságban jó dolog az egyének és közösségek 
részére. A modern társadalmakban, ahol az állampolgárok jólléte magas prioritású, a 
döntéshozók gyakran megpróbálják növelni életminőségünket.  

Széleskörűen ismert fogalom, amelyet nem csak a kormányzatok, pszichológusok, 
orvosok és szociológusok használnak, hanem az egyének is, akik szeretnék fenntartani 
családjuk jóllétét. Annak ellenére, hogy használjuk az életminőség fogalmát, nem egy 
olyan dolog, amelyen túl sokat gondolkoznánk. Nehéz elmagyarázni a fogalmat 
részletesen, mivel személyes és külső források is befolyásolják, és mi vagy más szereplők 
megpróbáljuk növelni. Érdekes módon, értékelni az életminőséget könnyebbnek tűnik, 
mint definiálni – legalábbis ez figyelhető meg az elérhető stabil értékelő modellek 
alapján, és ezt fogadja el az tudományos közösség is. Ez a fejezet azt tűzi ki céljául, hogy 
tisztázza az életminőség fogalmát, az általános nézőponttól kezdve, majd az oktatásra 
és az idősekre fókuszálva. Az életminőségnek nincsen egyetlen elmélete; minden egyes 
elmélet az életminőséget különböző nézőpontokból tanulmányozza, és nagyobb 
jelentőséget tulajdonít a különféle életszakaszoknak.  

Úgy tűnik, manapság az életminőség elméletek inkább több pszichológiai és kevesebb 
materialista vonatkozást tartalmaznak, de még mindig figyelembe veszik az élet 
különböző dimenzióit. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek az elméletek 
ellentmondásosak, vagy feltárják az életminőséget körülvevő káoszt.  Ezek az elméletek 
az életminőség modelljei, amelyeket eszköznek kell tekintenünk ahhoz, hogy jobban 
megértsük a társadalmi valóságot, amely kulcsfontosságú minden emberi lénynek.  
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Biztosak vagyunk benne, hogy amit az ember fontosnak tart az életében, vagy az 
életminőségét tekintve, az különbözik a szomszédjának prioritásaitól, és a fiatalabb vagy 
idősebb emberekénél, akik más falvakban vagy városokban élnek. Nincs egyedüli 
meghatározás arra nézve, mi az életminőség. Annyi jelentése van, ahányszor csak az 
emberek megkérdezik. Emiatt az életminőség elméletekre úgy kell tekinteni, mint egy 
nagy lehetőségre, hogy jobban megértsük az életminőség jelentéseit, hogy miért 
csökken, és hogyan tud az ember azon dolgozni, hogy mások érdekében növelhesse.  

Ez a fejezet biztosítja a szükséges hátteret ahhoz, hogy a legjobban alkalmazhassuk az 
oktatás lehetőségeit az idős állampolgárok igényeihez idomulva. A végső célja az 
oktatási beavatkozásnak ezen projekt kontextusában az, hogy növeljük az 
életminőséget, de az életminőség egyes dimenzióira nem lehet hatni az oktatás által, 
míg más dimenziók, ha az oktatási beavatkozás megfelelően meg van tervezve, 
nagymértékben fejlődhetnek. Szükséges tudnunk, melyek ezek a dimenziók, hogy jól 
megérthessük őket, és utána tudjuk, hogy befolyásolhatóak.  

1.2. Az életminőség megértése 

Kutatók a szociológia, pszichológia, orvostudomány és filozófia területéről ajánlottak 
elméleteket az életminőségről, függően nézőpontjuktól, kutatási területüktől és 
időpillanattól. Az első filozófusok Görögországban sokkal többet gondolkodtak a 
boldogságról és a kellemes életről, mint az életminőségről; a fő célja az emberi 
létezésnek az emberi étvágy kielégítése volt, egy hedonista hagyomány, mely először a 
testben összpontosult, de később az elmében is (Chung et al. 1997, Kubovy, 1999). 
Arisztotelész abban hitt, hogy az igazi boldogság azon alapszik, hogy az emberek milyen 
tevékenységeket végeznek (aktivitások) és hogy miben hisznek (értékek). Ez volt a 
daimonikus nézőpont (daimon = igazi természet), amely megváltoztatta a megelőző 
hedonisztikus (öröm vagy kívánság fókuszú) hagyományt.  

A modern életminőség elméleteket az egészségtudományok irányították, amelyek 
megkísérelték azt vizsgálni, hogy a beavatkozások és kezelések nem közvetlen módon a 
páciensek egészségét növelik, hanem inkább az életminőségüket. Ezek a tevékenységek 
azt célozták, hogy csökkentsék a tüneteket, és hogy a beteg életét kevésbé 
elkeseredetté tegyék, valamint csökkentsék a boldogtalanságot. Az életminőség 
növelésének ez a közvetlen célja a fájdalom vagy egyéb problémák csökkentése vagy 
megszüntetése által ellentétben áll a legújabb elméletekkel, amelyek azt javasolják, 
hogy növeljük az életminőséget olyan intézkedéseken keresztül, melyek boldogabbá 
teszik az állampolgárokat, nagyobb támogatással és biztonsággal, például abban az 
esetben, mikor a kormányzat reklámozza a szociális szolgáltatásokat, egészséges 
szokásokat, kommunikációt, stb.  

A legújabb életminőség kutatások nagyobb súlyt helyeztek a polgárok szubjektív 
érzékelésére ellentétben az életük objektív szempontjaival. Az első intuitív ötlet az volt, 
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hogy a pénz boldogabbá teszi az embereket, tehát a gazdag embereknek magasabb az 
életminősége. Hogy egészségesek legyünk, az is fontos tényezője az életminőségnek. 
Természetesen az egészség és a pénz nem hoz boldogságot. Túl egy bizonyos bevételen, 
amely szükséges ahhoz, hogy fedezni tudjuk az adott társadalmi szinten átlagos 
igényeket, a pénz nincs összefüggésben a boldogsággal (Myers, 2000, 54-60 oldal). Más 
tanulmányok azt állapították meg, hogy minél többet fókuszálnak az emberek a 
gazdasági és anyagi kérdésekre, annál alacsonyabb lesz a jóllétük (Ryan & Deci 2001). A 
fontos kérdés itt, hogy tisztában legyünk az “átlagos igényekkel”, amely egy szociálisan 
determinált mértékegység. A szegénység határvonala alatt a jóllét és a pénz igen 
magasan korrelál. 

Így, mikor az életstílusunkhoz nem intéznek kihívást a pénzügyi és egészségügyi 
kérdések, az életünk szubjektív észlelése lesz a legfontosabb kritériuma annak, hogy 
megértsük és értékeljük az életminőséget. Ebben a fejezetben dimenziókat, 
metszeteket, összetevőket és indikátorokat mutatunk be, amelyek kapcsolódnak az 
életminőséghez, de az idősekre (nem a fogyatékosokra és a megváltozott 
képességűekre) és az oktatásra fókuszálva. A fejezet záró részében további 
olvasmányokat javaslunk az életminőség általános meghatározásairól.  

1.3. Definíció 

Nem egy könnyű feladat, hogy egy egyedi és általánosan elfogadott definíciót találjunk 
az “életminőségre”; annyi definíció létezik, mint amennyi elmélet és életminőség 
modell. Ezen felül mindenkinek megvan a maga saját nézete erről a tárgyról. Itt 
felajánlhatunk egy kezdőpontot, amely bemutatja az életminőség három 
legelfogadottabb definícióját.  

A WHO életminőség csoportja (WHO 1997) úgy definiálja az életminőséget, mint 
“ahogyan az egyének észlelik a helyzetüket az életben kulturális és értékrendszerek 
kontextusában, amelyekben élnek, és céljaikkal, elvárásaikkal, szabványaikkal és 
aggodalmaikkal kapcsolatosan”. A dimenziók a 2. táblázatban láthatók.  

Schalock (2000) kutatása inkább az egészségügyi kérdéseket vagy fogyatékosságokat 
helyezi inkább a középpontba. Az ő definíciója szerint: “Az életminőség egy 
meghatározás, amely reflektál az egyén óhajtott életkörülményeire, kapcsolatban az 
egyén életének nyolc alapdimenziójával: érzelmi jóllét, interperszonális kapcsolatok, 
anyagi jóllét, személyes fejlődés, fizikai jóllét, önrendelkezés, társas befogadás és 
jogok.” A dimenziók az 1. táblázatban láthatók részletesen. (1. táblázat később, a 1.4. 
fejezetben található.) 

Cummins (1997) egy olyan modellt javasol, amely bármely populációra ráillik:  

Az életminőség egyaránt objektív és szubjektív, mindkét tengely együttesen, az 
alábbi területeken: anyagi jóllét, egészség, produktivitás, intimitás, biztonság, 
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közösség és érzelmi jóllét. Az objektív tartományok az objektív jóllét kulturálisan 
releváns egységeiből állnak. A szubjektív tartományok az elégedettségből állnak, 
melyet az határoz meg, hogy az egyes tartományok súlya mennyire meghatározó 
az egyén számára.  

A WHO definíciójából levonhatjuk a következtetést, hogy az életminőség fogalmát a 
közösséggel kapcsolatban kell értelmeznünk, ahol az egyén él, amelynek fő kulturális 
jelentősége van. Az életminőség rendkívül szubjektív is: ez egy “észlelés”. Más 
definíciók, mint pl. Schalock-é egy kísérlet arra, hogyan definiáljuk az életminőséget 
alkotóelemeinek felsorolásával. Ezek a dimenziók nagyon hasznosak nem csak a célok 
értékelésében, de az életminőség elemekre bontásában, hogy később fókuszálhassunk 
minden egyes speciális dimenzió növelésére. Azonban nehéz pontosan megállapítani a 
dimenziókat, mivel minden egyes elmélet javasolja a saját életminőség 
dimenziókészletét. A második definícióban Schalock 8 dimenziót terjeszt elő 
(részletesen az 1. táblázatban). Szerencsére ezen dimenziók többsége közös a legtöbb 
definícióban. Cummins az ő definíciójában hangsúlyt fektet a szubjektív faktor 
fontosságára, és értékeli mind a szubjektív, mind az objektív faktorokat.  

Alapvető szükségletek 

Egy személy életminősége lehet, például, alacsony, közepes vagy magas. Egyes 
életminőség értékelő eszközök egy numerikus eredményt adnak az 
életminőségre. Maslow szükségletek hierarchiája (Maslow & Cox 1987) (Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.. ábra) magában foglalja az alapvető 
életkörülményeket (túlélési körülményeket), amelyeket kezdetben le kell fedni, mielőtt 
az életminőség magasabb szintjei elérhetővé válnának.  Ebből a nézőpontból egy egyén 
életminőség-szintje összekapcsolható a teljesült szükségleteivel a Maslow szükségletek 
hierarchiája szerint. A nagy szegénység, betegség vagy diszkrimináció körülményei 
együtt járnak a nagyon alacsony életminőséggel.  Az embereknek szükségük van az 
alapvető erőforrásokra (bevétel, ház, biztonság) annak érdekében, hogy arra 
gondolhassanak, hogy megvalósítják egyéb szükségleteiket és növeljék 
életminőségüket.  
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2. ábra – Maslow szükségletek hierarchiája 

Ennek a fejezetnek nem célja, hogy azokra a kielégítetlen alapvető szükségletekre 
összpontosítson, amelyek veszélyeztetik az életminőséget, amelyek nem teljesülhetnek 
be oktatási tevékenységeken keresztül, csak társadalmi és egészségügyi 
szolgáltatásokon és támogató törvényeken keresztül. Mikor az embereknek van 
elegendő bevétele, lakhatása, biztonsága, ésszerű egészsége, közlekedése és alapvető 
társas támogatottsága, akkor elkezdheti mérlegelni, hogy hogyan növelje 
életminőségét, és hogyan lehet ez a növekedés jótékony nem csak a saját részére, 
hanem általánosságban a társadalom számára is.  

Megvitatni, hogy hogyan növelhetjük az életminőséget, csak az első fele a mi célunknak. 
Figyelembe kell vennünk a kockázatokat, amelyek veszélyeztethetik életminőségünket. 
Az idősek esetében alaposan tudatában kell lennünk a társas körülményeiknek, az 
öregedés pszichológiai folyamataival s a változásokkal és kihívásokkal, melyeket az idős 
kor hoz magával.  Habár ezeket az elképzeléseket részletezzük a következő 
fejezetekben, itt, amiképpen elkezdtük az életminőség részeit alkotóelemeire bontani, 
összpontosítani fogunk minden lehetséges szükségletre, amely az idősekre jellemző 
lehet. 

  

• Önmegvalósítás szükséglete

erkölcs, 
kreativitás, 

spontaneitás, 
problémamegoldás, 
előítéletmentesség, 
tények elfogadása

• Elismerés iránti szükséglet
önbizalom, magabiztosság, 

eredmények, mások 
tisztelete

• Szociális szükségletek
barátság, család, szerelem/kötődés, 

szexuális intimitás

• Biztonság iránti szükségletek
biztonság: testi, munkahelyi, erőforrások, 
erkölcsi, családi, egészségügyi, tulajdoni

• Fiziológiai szükségleteklégzés, étel, víz, szex, alvás, homeosztázis, ürítés
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Szubjektív és objektív 

Általánosságban szólva, az életminőség elméletei megegyeznek abban, hogy létezik 
szubjektív és objektív dimenzió; de az elméletek modern társadalmakban élő 
átlagpolgárokra összpontosítanak (nem a harmadik világra vagy a szegénységben 
élőkre), így a szubjektív szempontok nagyobb súlyt kapnak.  

Feltételezhetjük, hogy a fizikai egészség és a pénz gyakorolja a legnagyobb hatást az 
életminőségre, legalábbis intuitívan, tükrözve a kérdőívek szerinti általános véleményt: 
“a több pénz boldogabbá tesz” (Myers 2000, Campbell 1981). Azonban mikor 
összehasonlítunk nemzeteket, amelyek átlagos vagyoni szintje különböző, vagy 
embereket hasonlítunk össze különböző szintű anyagi javakkal, az összefüggés a jólléttel 
eltűnik (Myers, 2000). A boldogság nem függ külső tényezőktől és néha pont fordított 
kapcsolatot mutat: az anyagi javak túlzott mértéke csökkenti a boldogságot (Ryan & 
Deci, 2001). 

Ahogyan fentebb említettük, a WHO és a Cummins modellek nagy hangsúlyt fektetnek 
a szubjektív tényezőkre, ahogyan az értékelési eszközeikben látható. A WHO két érdekes 
meghatározást mutat be a definícióban: “az egyén észlelése”, továbbá a “kultúra és 
értékrendszerek kontextusa, amelyben élünk”. Az életminőség bármilyen értékelésének 
figyelembe kell vennie azt, ahol az emberek élnek, valamint az észlelésüket. 
Tulajdonképpen a rövidített WHO eszközben a kérdések több mint fele szubjektív: 
“Mennyire elégedett Ön…” összehasonlítva más, objektívebb kérdésekkel, mint például 
“Mennyire van Önnek orvosi kezelésre szüksége ahhoz, hogy mindennapi élete 
működőképes legyen?” 

Cummins értékelő eszközében, az összes objektív indikátor egyensúlyban van a 
„Mennyire fontos…?”, “Mennyire elégedett...?” kérdésekkel, így lehet, hogy valakinek 
jó bevétele van és anyagi jóllétben él, mégis szerencsétlennek érzi magát. Valójában 
Cummins (Rapley, 2003) azt állítja, hogy mikor az alapvető szükségleteket lefedik, a 
legtöbb ember 70-80 %-ban elégedett az életével; magasabb elégedettségi szintről nem 
számoltak be a tanulmányok, melyek különböző egészségi állapotú és anyagi helyzetű 
emberek csoportjait hasonlítják össze.   
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Alkalmazkodás a változásokhoz 

Senki sem születik öregnek. Definíció szerint mindenki, aki megéri az öregkort, 
rendelkezik múlttal, élettapasztalattal. Az idősödés folyamata felfogható normál 
öregedésként (átlagos, sztenderd, normatív idősödés), miközben a sikeres öregedés, 
amely általánosságban kevéssé megszokott, olyan idősödés, amelynek nem velejárói a 
fogyatékosságok és betegségek. Ez a nézőpont, nem meglepő módon, vitát generált 
(Schulz & Heckhausen, 1996). A megújított elképzelés a sikeres idősödésről a fejlődési 
jelenségen alapszik. Az idős emberek fizikai, pszichológiai és társadalmi változásokkal 
néznek szembe, amely növeli annak esélyét, hogy nem ellenőrizhető helyzeteknek 
lesznek kitéve. Ahogyan szembenézünk ezekkel a kihívást jelentő helyzetekkel, úgy fog 
növekedni vagy csökkenni szubjektív életminőség érzetünk. Így szükségesek olyan 
eszközök, amelyek segítenek ezen helyzetek kezelésében, név szerint az elsődleges és 
másodlagos kontroll. 

Az elsődleges kontroll lehetővé teszi számunkra, hogy megváltoztassuk és 
alkalmazkodásra késztessük a környezetünket a magunk igénye szerint; a másodlagos 
kontrollt akkor alkalmazzuk, amikor mi alkalmazkodunk a környezetünkhöz. A 
fiatalabbak és a felnőttek körében az elsődleges kontroll a legszélesebb körben 
alkalmazott, míg az idősek körében a másodlagos kontroll a gyakoribb kísérlet, hogy 
megpróbálják kézben tartani az eseményeket (Maher, 1999). 

Cummins (2000) kiemel néhány “kognitív védőfaktort” , úgymint az önbecsülés, az 
észlelt kontroll és optimizmus, mindezek enyhítik a változó életkörülmények keltette 
kihívások negatív hatásait és elősegítik egy stabilabb testi-lelki egyensúly fenntartását 
(homeosztázist), mely nagyfokú önirányítási képességet feltételez. Mikor a negatív 
életeseményeket kell elviselni, akkor úgy is el lehet őket fogadni, mint a kontroll teljes 
hiányának bizonyítéka. Rapley szerint (2003, 206 oldal) minden kellemetlen külső 
körülmény veszélyezteti azt, hogy az ember hogyan alkalmazkodik a környezetéhez, és 
utána, ha a puffer nem elegendő, az egyén érzékeli, hogy az igényei nincsenek 
kielégítve, amely az életminőséget az átlagos tartomány alá viszi. Ezt illusztrálja a 3. 
ábra. 
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3. ábra – Átlagos helyzetekben az egyénnek magas az életminősége (sötétebb körök). 
A veszélyek alkalmazkodást igényelnek, különböző helyzetek merülhetnek fel (a,b,c), 

függően az egyén kognitív protektív faktoraitól (Rapley 2003) 

1.4. Az életminőség dimenziói 

Mikor definiálják az életminőséget, a legtöbb szerző megkísérli, hogy dimenziókra 
bontsa, amelyek segítenek nekünk jobban megérteni valamint azonosítani azokat a 
tényezőket, amelyekre hatnunk kell, hogy növeljük.  

Schalock és Verdugo (2002) megerősítik, hogy az életminőség meghatározás az egyén 
által óhajtott életkörülményeket tükrözi, melyek nyolc szükséglethez vagy területhez 
kapcsolódnak, részletesen lásd 1. táblázat. Schalock (Schalock, 2011) szintén azt 
gondolja, hogy 

[…] a legjobb definíció az [egyén] életminőségére egy több dimenziós jelenség, 
mely több alapvető tartományból áll össze, melyeket személyes jellemzők és 
környezeti tényezők befolyásolnak. Ezek az alapvető tartományok ugyanazok 
minden embernél, bár különbözhetnek egyénenként relatíve értékben és 
fontosságban. Ebben a nézőpontban az életminőség tartományainak értékelése 
kulturálisan érzékeny mutatókon alapszik.   

  

 

Életminőség 

Komfort Zóna 

 

Kognitív védőfaktorok: önbizalom, észlelt 

kontroll és optimizmus 

 

a. 

önszabályozott 

veszély  

b. 

alkalmazko-

dás szükséges  

c. 

kontroll-

vesztés 
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1. táblázat: Az életminőség dimenziói Schalock és Verdugo 2002. szerint 

A WHO javaslata szerint az életminőség mérése indokolja az értékelési eljárást, amely 
az életminőség 24 metszetre és 6 tartományra való felosztásán alapszik.  

A 2. táblázat részletezi a 6 tartományt és 24 metszetet, amelyeket a WHO ajánlott az 
életminőség mérésére a WHO életminőség -100 értékelési eszközzel. Későbbi kutatások 
azt javasolták, hogy a hat dimenziót összevonhatjuk néggyé: fizikai, pszichológiai, 
szociális kapcsolatok és környezeti (WHO életminőség). 

 

2. táblázat – WHO tartományok és metszetek az életminőség méréséhez (WHO 1997) 

Tényezők Tartományok 

Függetlenség 
 Személyes fejlődés 

 Önirányítottság 

Társas részvétel 
 Interperszonális kapcsolatok 

 Társadalmi beilleszkedés 

 Jogok 

Jóllét 
 Érzelmi jóllét 

 Fizikai jóllét 

 Anyagi jóllét 

Tartományok Tartományok közötti metszetek 

 0. Általános életminőség és általános egészség 

1. Fizikai egészség 

 

1.1. Energia és fáradtság 
1.2. Fájdalom és diszkomfort 
1.3. Alvás és pihenés 

2. Pszichológiai 

 

2.1. Testkép és megjelenés 
2.2. Negatív érzések 
2.3. Pozitív érzések 
2.4. Önbizalom 
2.5. Gondolkodás, tanulás, emlékezet, koncentráció 

3. Függetlenség szintje 

 

3.1. Mobilitás 
3.2. Mindennapi tevékenységek 
3.3.Gyógyszerektől és orvosi segítségtől való függés 
3.4. Munkaképesség 

4. Társas kapcsolatok 

 

4.1. Személyes kapcsolatok 
4.2. Társas támogatottság 
4.3. Szexuális tevékenység 

5.  Környezet 

 

5.1. Anyagi erőforrások 
5.2. Szabadság, fizikai biztonság és biztonság 
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A 3. táblázat a fő tartományokat mutatja meg Cummins szerint (1997); minden egyes 
tartománynak 3 objektív és 2 szubjektív mértéke van, amelyek, ha összeadódnak, a jóllét 
egységes mértékegységét biztosítják. Ez egy kipróbáltan megbízható és megismételhető 
teszt (Rapley 2003, 94-95 oldal), melyet általánosságban a felnőtt populáció számára 
terveztek.   

3. táblázat – Az átfogó életminőség skála tartományai – felnőtt 
(Cummins, 1997). 

1.5. Az életminőség növelése 

Bármely egyén életminőségének növelése, akinek alapvető szükségletei lefedettek, igen 
nehéz, és csak hosszútávon megvalósítható. Nem vihetünk szociális nehézségekkel 

5.3 Egészség és szociális gondozás: elérhetőség és 
minőség 

5.4. Otthoni környezet 
5.5. Új információk és képességek megszerzésének 

képessége 
5.6. Részvétel és lehetőségek a rekreációra/ 

pihenésre 
5.7. Fizikai környezet (szennyezettség/zaj/forgalom 

/klimatikus viszonyok) 
5.8. Közlekedés 

6. Spiritualitás / vallás / 
személyes hiedelmek 

6.1. Vallás /spiritualitás/ személyes hiedelmek 
 

Tartomány Metszetek 

1. Anyagi jóllét Lakhatás, javak, becsült bevétel 

2. Egészség 
Orvoshoz járás, fogyatékosságok vagy egészségi 
állapot, gyógyszerek 

3. Produktivitás Munkaidő, szabadidő, TV előtt töltött idő 

4. Intimitás Beszélgetés, odafigyelés, aktivitás 

5. Biztonság Alvás, otthon, szorongás 

6. Hely a közösségben Aktivitás, felelősség, tanácsok 

7. Érzelmi jóllét Lehetőségek, szex, kívánságok 
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küszködő embereket bulizni, mert azt hisszük, hogy majd profitálnak a társas 
kapcsolatokból, vagy mondhatunk egy nagyon súlyos betegséggel szembenéző 
embernek olyasmit, hogy majd minden rendben lesz. Az életminőség szubjektív 
észlelése minden egyes egyénnel együtt fejlődik; megváltozik és alkalmazkodik a 
bölcsőtől a sírig.  Olyan, mint egy attitűd az élet felé, valamint egy attitűd magunk felé. 
Nem lehet tanítani, csak ösztönözni lehet egy széleskörű oktatási beavatkozással; 
megtanulható az által, hogy bevonunk embereket, ösztönözve őket arra, hogy 
cselekedjenek és reagáljanak, hogy jobban megérthessék saját magukat és 
környezetünket. A fő tevékenységek, amelyekkel az oktatáson keresztül növelhető az 
életminőség, az életminőség fő elméleteiből származnak: 

Alkalmazkodás 

A változások megtörténnek a testünkkel, életünkkel és környezetünkkel. Minden 
változás hathat az életminőségre pozitívan és negatívan.  

Cummins szerint a magas életminőség jobban fenntartható azok között az emberek 
között, akik képesek alkalmazkodni az életükben bekövetkezett változásokhoz. Ezek a 
változások 2 nézőpontból történhetnek meg: 

 Változások saját magunkban, melyeket betegség, baleset, progresszív 
fogyatékosság okoz, vagy az öregedés hatása a testünkön. Ebbe a kategóriába 
beletartoznak a tudatos vagy tudattalan változások gondolkodásmódunkban, 
melyeket nem tudunk uralni vagy kontrollálni.  

 Változások a környezetünkben, a társadalomban általában, közösségünkben, 
családunkban és barátainkban. Ezek lehetnek traumatikus változások (pl. egyik 
lányunk válása) vagy előremutató változások (új szerepek nagyszülőként). 

Elsőként az új környezetet, a változás magát, a szerkezetét és az új szerepet kell 
megértenünk. Másodjára az embernek van néhány lehetősége: elfogadni a 
változásokat, ignorálni őket, vagy küzdeni ellenük.  

Társas részvétel 

Az életminőség szorosan kapcsolódik a társas részvételhez. Ez úgy értendő, mint az 
elégedettség egyéni élménye, mely a családi, munkahelyi és közösségi 
tevékenységekben való részvételből fakad, amely érdekében használják képességeiket 
és fejlesztik személyiségüket. 

A társas részvételen a “jelentős társas részvételt” értjük, a személyes interakció 
folyamatát, amelybe bele tartozik a közös tevékenységben való aktív és elkötelezett 
részvétel, amelyet az adott személy hasznosnak érzékel. A társas részvétel olyan 
támogatási rendszerekre vagy pszicho-szociális erőforrásokra hivatkozik, mint az 
egyének közötti szövetségek, melyeket az anyagi segítségnyújtás, fizikai segítség, 
gondolatok, érzések és élmények megosztása és pozitív társas kapcsolatok jellemeznek. 
A jelentős társas részvétel leglényegesebb négy alkotóeleme: oktatás, foglalkoztatás, 
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fizikai aktivitás és csoportos pihenés, és a társas kapcsolatok, ahol a cél a közös 
interakció és a társas beilleszkedés. De a társas kapcsolatok minősége fontosabb, mint 
a mennyiségük. 

Támogatni és támogatva lenni 

Az életminőség kiemelkedő környezeti tényezői főként azok, amelyek lehetővé teszik 
minden egyes egyén számára, hogy kapcsolatot létesíthessenek, támogatást kapjanak 
és szocializálódhassanak más csoportokkal, mint például a barátok, család, szomszédok, 
közösség, stb. 

Ellentmondás merül fel, mivel egyik oldalon támogatják az egyén autonómiáját és 
önellátását, a másik oldalon pedig ott van a befogadás, a társas támogatás és interakció, 
amelyekben úgy tűnik, az egyén autonómiája és függetlensége elveszik. Schalock és 
Verdugo (2003 - 161-181 oldal) feltárta ezt a kapcsolatot a család értékelésével, ahol az 
egyén úgy érzi magát, mint egy másik tag, aki szintén értékelhető, pl. a szabadidő és 
szórakozás látható az értékelt személy nézőpontjából vagy annak a társas csoportnak a 
nézőpontjából, amelybe a személy tartozik.  

Ennél fogva az öröm forrása a társas csoport, de az egyén az, aki jól érzi magát.  

A család érzete nagyban módosul kultúráról kultúrára, különböző jelentései és 
fontossága lehet függően az embertől, néha beleértve a hatóság aspektusát is. Ráadásul 
más embercsoportok is vannak, akikkel mindenkinek ki kell jönnie, sokszor más 
választási lehetőség nélkül (pl. szomszédok, munkatársak, gyerekeink barátai, stb.). 
Ugyanakkor azok a fontos csoportok, akikhez tudunk kapcsolódni, akiknek támogatást 
nyújtunk, és akiktől kapunk, mint a barátok és kollégák csoportja, amelyekben a 
csoportból vagy baráttól származó haszon néha fontosabb, mint az egyediség érzése. 
Így az életminőséghez kapcsolódó két fontos aspektus is felmerül: 

 Választott vagy vélt kontroll a csoportunk kiválasztásában. 

 Befogadás. A csoport részének és integráltnak érezni magunkat 
összekapcsolódik a kommunikatív, asszertív és érzelmi képességekkel, 
feltételezve az interperszonális kapcsolatokat, és azt, hogy a csoport részeként 
néha közösen dolgozunk és hozunk döntéseket. 

Légy aktív! 

A célok és célkitűzések folyamatos megléte az életben, valamint, hogy aktív tagjai 
vagyunk egy társas csoportnak, a folyamatos jó egészségi állapothoz kötődik. Erikson 
(1985) szerint az idősebb embereknek fenn kell tartaniuk nemzőképességüket: egyik 
oldalon alkotniuk kell és létrehozniuk dolgokat, másik oldalon pedig kapcsolatokat kell 
építeniük más emberekkel, és felelősséget érezni irántuk, mivel az összes ember élete 
összekapcsolódik, és implikálja az együtt munkálkodást közös célok elérése érdekében, 
másokkal való interakció és társas szolidaritás révén. De a társas részvételnek nem csak 
az egyén saját kezdeményezéseihez kell kapcsolódnia, amely az ő egyéni 
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életstílusukhoz, belső motivációjukhoz vagy más külső motivációhoz köthető, hanem a 
társas részvétel ahhoz a helyhez is kapcsolódik, amelyet a társadalom rendel hozzá 
idősebb polgáraihoz.  

Mindig tanulj valamit! 

A legújabb kutatások azt mutatták, hogy az élethosszig tartó tanulás (mint pszicho-
szociális tevékenység) fontos szerepet játszik a jobb életminőségben. A tanulás 
tekinthető olyan aktivitásnak, amely az egyént aktívan tartja, de lehetővé teszi számára, 
hogy növeljék kreativitásukat, személyes fejlődésüket, személyes képességüket és 
élettel való elégedettségüket (Brocket 1985, Ladmin 1997, Schuller, 2004). Az 
élethosszig tartó tanulás ily módon egy erőteljes eszköz, amely gyakran része a 
“Személyes Fejlődés” dimenziónak (Shalock és Verdugo, 2002). 

1.6. Következtetések 

Ahogyan láthattuk, az életminőség egy összetett állapot; nincs egyedüli és egyszerű 
módja a fejlesztésének. Az oktatás segíthet az életminőség emelésében, vagy legalábbis 
megakadályozza csökkenését. A megfelelően megtervezett társas oktatási 
tevékenységek felhasználhatók arra, hogy idős tanulókat oktassunk, de arra is, hogy 
lehetővé tegyük számukra új képességek, attitűdök és készségek elsajátítását. Ez 
kapcsolatban áll az egyén kapacitásával, hogy többet tudjanak meg saját magukról, 
arról, hogy mi fontos számukra a környezetükben (barátok, család, vagy a közösség más 
tagjai) és hogy új készségeket sajátítsanak el. Segíthet még, hogy hasznos és pozitív 
kapcsolatokat hozhassanak létre társas támogatással, azaz segítség nyújtásával és 
elfogadásával kapcsolatban, továbbá hogy képesek legyenek megtartani saját 
érdeklődésüket, vagy elfogadják azt, amin nem lehet változtatni. 

Ebben a fejezetben pár javaslatot tettünk arra, hogyan növelhetjük az életminőséget, 
de ez nem egy lezárt lista. Az idősek egy nagyon heterogén csoport, minden egyes 
egyénnek megvannak a maga szükségletei és problémái, így az életminőség 
meghatározása minden egyes ember esetében még összetettebb. Az oktatás nagyon 
hasznos eszközt biztosíthat számukra, mivel bátorítja és fejleszti a tanulási kapacitást, 
tanulnak abból, ami körülöttük és ami velük történik, és alkalmazkodnak ehhez. 

Egy másik fontos aspektus, ami az időseket és az életminőséget érinti, hogy olyan 
fiatalok maradjunk, amennyire csak lehetséges, azokat a dolgokat csináljuk, amelyeket 
régen, vagy gondoljuk azt, hogy meg tudjuk állítani az idősödés folyamatát. Az 
életminőség is önmagunk elfogadásáról szól, korlátainkról és az életben található 
akadályokról, de a tanulási folyamatnak köszönhetően mindenki felfedezheti a 
magában rejlő új potenciálokat, új örömforrásokat, amelynek eddig nem volt tudatában, 
és a boldogság, termelékenység és társadalmi hasznosság új ösvényeit. 
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2.1. Bevezetés 

Az idősek száma (65+) egyre növekszik Európában. 2 Átlagosan ezek az idős emberek 
hosszabb ideig élnek, képzettebbek és jobb funkcionális kapacitással rendelkeznek, mint 
a 65 éven felüliek előző generációja. Aktív életet éltek. Az érdeklődés a tanulás iránt 
megnövekedett ezekben az idősekben. Az oktatási intézményeknek tevékenységek 
sorát kellene felkínálnia, hogy megfeleljen ennek az igen heterogén embercsoport 
különböző szükségleteinek. Az oktatási tervezőknek és tanároknak tájékozottnak 
kellene lenniük az idősödés általános kérdéseiről. Az elméletnek magába kellene 
foglalnia azokat a szempontokat, amelyek támogatják a pozitív pszichológiai idősödést, 
és azokat is, amelyek veszélyeztetik azt. Tisztában kell lenniük azzal, hogy nagyszámú 
előítélet és hamis feltételezés létezik az idősödés valamennyi dimenziójával és az idős 
emberekkel kapcsolatban. Ezekre az ‘age-izmus’ van hatással. Ez a fejezet az eddig 
felhalmozódott gerontológiai tudás alapján azt fogja megmutatni, hogy az időskorúak 
életminőségének megfelelő támogatásához mire van szükségük a velük foglalkozó 
tanároknak. 

Még a nagyon idős embereknek (85 éves kor felett) is minden lehetőségük megvan arra, 
hogy tanuljanak és élvezzék a tanulást. Visszaesés mutatkozik a kognitív kapacitás egyes 
területein, de a kogníció, mint egész, jól megőrzött, és lehetővé teszi, hogy egy jó, 
normális életet folytassanak, és élethossziglan tanuljanak. Például az élettapasztalat és 
a bölcsesség kompenzálja a kognitív hanyatlást. 

A tanároknak tudatában kell lenniük az összes szempontnak, amely hatást gyakorolhat 
egy idős ember motivációjára és lehetőségeire abban, hogy elmenjen oktatási 

                                                      
2 : Az idősek meghatározására nincs teljesen egységes álláspont, bizonyos források 55 éves életkor fölött 

beszélnek idősekről, mások 60 év feletti kortól, megint más meghatározás szerint 65 év felett kezdődik az 
időskor (vagy idősődés, vagy szenior kor).  Jelen projekt a 65 éven felülieket tekintette fő célcsoportjának, 
mivel az aktívan már nem dolgozó idősek életminőségével kívánt foglalkozni. 
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alkalmakra, és aktívan részt vegyen az órákon. Potenciális nehézségek adódnak a 
látásban és hallásban, mivel ezen érzékszervek romlásának kockázata az idősödés során 
megnövekedett. Továbbá az idős emberek érzékenyek a veszteségekre, például a 
funkcionális kapacitás elvesztésére, valamint a házastárs és a barátok elvesztésére. 
Betegségek nélkül az embernek lehet jó funkcionális kapacitása 90 éves koráig. 
Ugyanakkor az egészségügyi problémák kockázata a korral növekszik és veszélyezteti a 
funkcionális kapacitást. A csökkent funkcionális kapacitás hat a motivációra és a 
tanulásra, de nem akadályozza meg az élethosszig tartó tanulást. 

Az idősödés egy összetett, de extrém módon heterogén folyamat. Lehetséges, hogy az 
idős tanulók között 2 generáció is van (pl. a 65 és 90 évesek). Az összes sztereotípiát 
tanácsos elkerülni. Ez a fejezet az idős emberek erőforrásait hangsúlyozza és eltekint az 
idősödés olyan történeteitől, amelyeket a mi társadalmunkban hallani, mely a 
fiatalságot rendkívüli módon előtérbe helyezi és csodálja.  

2.2. Tények az idősödésről 

Finnországnak összesen 5,4 millió lakosa van, és ezek 17,6%-a 65 éven felüli. Ezek az 
idős emberek mindannyian szereztek némi tapasztalatot az iskolarendszerben, 
leginkább a 6 éves koruktól kezdődő általános iskolában. Finnországban nincs 
írástudatlanság. A 65-74 évesek korcsoportjában a nők 50,5%-a és a férfiak 47,4%-a 
részesült kizárólag általános iskolai oktatásban, a nők 25,1%-a és a férfiak 31,5%-a 
részesült középfokú oktatásban is, és a nők 24,4%-a és a férfiak 21,2%-a rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel. A 75 éven felüliek a férfiak és a nők aránya a fent említett 
oktatási kategóriákban rendre 73 % és 59%, 14,4 % és 25,9 %, továbbá 12,6 % és 15,1 % 
(Koskinen et al., 2012). 

Az idősek várható élettartama folyamatosan növekszik.  Finnországban, 2012-ben egy 
kisfiú születéskor várható élettartama 75,5 év volt, míg egy kislányé 83,02 év3. Azoknak 
azonban, akik már elérték ezt az életkort, a várható élettartamuk további 7,9 év és 9,5 
év volt (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázat). Ugyanakkor az idős 
emberek funkcionális kapacitása folyamatosan javul, és így az idősek megnövekedett 
számú, jó funkcionális kapacitással ellátott évekkel rendelkeznek, és nem fordítva.  

  

                                                      
3 http://www.indexmundi.com/finland/life_expectancy_at_birth.html 
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1. táblázat. Férfiak és nők becsült élettartama korosztályonként 

Egy egyén kognitív funkciói (pl. észlelés, memória, figyelem, megértés) teljesen 
kifejlődik 25 éves koráig. A középkorúság után a kognitív funkciók hanyatlásnak 
indulnak. A kognitív funkciók összes aspektusa hasonló módozatú csökkenést mutat, 
ahogyan az egyén idősödik. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a csökkenés ellenére 
még egy nagyon idős ember kognitív kapacitása is, egészében lehet jól megőrzött és 
biztosíthat lehetőséget számára, hogy normális és kellemes életet folytasson, az 
élethosszig tartó tanulás képességével. A demencia és a memória funkciók csökkenése 
az idős emberek egyik legnagyobb félelme. A memória és más kognitív funkciók eltérő 
csökkenése nem a normál idősödési folyamat részei, de mindig jeleznek egy patologikus 
szindrómát, főként demenciát vagy depressziót. A normál idősödés folyamata során a 
hosszú távú memória általában jól megőrzött, a munkamemória azonban, mely a rövid 
távú memória része, romlásnak indul. Ezt az öregedéssel járó lelassulási folyamat 
okozza. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy igen tág különbségek lehetnek az egyéni 
teljesítmények között. Léteznek idősek 75 és 90 év között, akiknél nem mutatkozik 
említésre méltó csökkenés a memóriateljesítményükben (Suutama, 2010). 

Számos faktor hat a memóriafunkciókra, amelyeket fontos ismernünk, az idősek 
számára tervezett oktatás szervezésénél (5. táblázat). Jó színteret teremtünk az 
élethosszig tartó tanulásnak, ha az oktatást az egyéni aktivációs szinthez és 
motivációhoz igazítjuk, valamint pozitív tanulási környezetet, új ingereket, és támogató 
hangulatot biztosítunk. Az időseknek tudniuk kell, hogy memóriaképességeik 
gyakorlással fejleszthetők. A kognitív funkciók optimális szintjéhez elegendő alvásra, 
megfelelő szintű tápláltságra és fizikai testgyakorlásra van szükség. A betegségekről és 
szindrómákról megfelelő módon kell gondoskodni ahhoz, hogy optimalizálhassuk a 
kognitív funkciók szintjét (Suutama, 2010). 

  

Férfi Nő 

75 éves: 11 év 
80 éves: 8 év 
85 éves: 6 év 
90 éves: 4 év 
95 éves: 3 év 

100 éves: 2 év 

75 éves: 13 év 
80 éves: 11 év 
85 éves: 7 év 
90 éves: 5 év 
95 éves: 4 év 

100 éves: 2,5 év  
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2. táblázat – A memóriafunkciókra ható pozitív és negatív tényezők (Suutama, 2010) 

Korábban azt állították, hogy az intelligencia csökken a kor előrehaladtával. Ezt a hamis 
megállapítást egy tanulmány torzítása okozta, amelyben különböző generációk 
intelligenciáját hasonlították össze. Semmi korral járó csökkenés nem kimutatható az 
intelligenciában, amikor a longitudinális vizsgálat során ugyanazt az embercsoportot 
követjük nyomon egész életükön át. Az élethosszig tartó tanuláson, élettapasztalatokon 
és megnövekedett tudáson alapuló kikristályosodott intelligencia még az idősödés 
folyamata alatt is képes növekedni. Ezzel ellentétben azok a tesztek, amelyek folyékony 
intelligenciát szükségeltetnek, csökkenést mutatnak, ahogyan az emberek öregszenek.  
Ugyanakkor nagy különbség van az emberek között, ezért nem szabad általánosításokba 
bocsátkozni. Ez a különbözőség az oktatásból, életstílusból és abból ered, hogy 
mennyire aktívan képes a személy használni képességeit a mindennapi életben. A 
tanulmányok megmutatják, hogy a gyakorlat fejleszti a személy folyékony és 
kikristályosodott intelligenciáját még az élet késői szakaszában is. Következtetésként 
leszűrhetjük, hogy legalább néhány változás az idősödés során valójában nem az 
idősödésből származik, hanem a kihasználatlan képességek eredménye (Kuusinen, 
2010). 

A változások az idősek szociális hálózataiban és/vagy családi struktúrájukban növelheti 
annak az esélyét, hogy magányosak legyenek. Finn tanulmányok alapján a magányról 
megállapíthatjuk, hogy az idős emberek egy harmada tapasztalja meg a magányt más 
negatív érzések kíséretében, melyeknek következménye van a szociális interakciókra 
nézve is (Savikko et al., 2005; Tiikkainen és Heikkinen,  2005). Finnországban alig van pár 
idős ember, akik azonos háztartásban élnek a gyerekeikkel, ahogyan az pár évtizeddel 
ezelőtt szokás volt. A gyerekek a városokba költöztek, hátrahagyva idős szüleiket, hogy 
vidéken éljenek. A magány szubjektív okai például a házastárs elvesztése, a betegségek, 
valamint a barátok hiánya (Savikko et al., 2005). A magány szorosan kapcsolódik a 
depresszív tünetekhez (Tiikkainen és Heikkinen, 2005) és sok más egyéb komoly 
implikációja van, pl. a csökkent életminőség és a szociális és egészségügyi szolgáltatások 
megnövekedett használata. Az élethosszig tartó tanulás intézményei értelmes 

Pozitív tényezők Negatív tényezők 

Aktivitás 
Új élmények és ingerek 

Memóriafunkciók gyakorlása 
Jó motiváció 

Pozitív hozzáállás 
Pozitív hangulat 

Egészség, jó kondíció 
Fizikai gyakorlatok 
Vitalitás, jó alvás 

Megfelelő táplálkozás 

Passzivitás 
Nem stimuláló környezet 

Memóriafunkciók 
kihasználatlansága 
Motiváció hiánya 

Negatív hozzáállás 
Depresszió 

Betegségek, rossz kondíció 
Fizikai gyakorlatok hiánya 
Fáradtság, alvászavarok 
Szegényes táplálkozás 
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tevékenységeket, társadalmi környezetet és társas támogató csoportokat 
biztosíthatnak az idősek számára.  

2.3. Az idősödés élménye 

A kor önmagában nem kulcsfontosságú tényező azt illetően, hogy egy adott személy 
milyen mértékben érzi magát idősnek. Egy idősnek megvannak a maga egyéni észlelései 
az idősödésről. Az idősödés élménye egy fontos dimenziót hoz fel, amely magyarázatod 
ad, hogy miért kerüljük az általánosítást, mikor az idősekről beszélünk. Személyiség, 
élettörténet és élmények, egyéni válaszok az idősödő testre és a betegségekre, a 
környezet hozzáállása és a társas kapcsolatok mind be vannak építve az idősödés 
élményébe.   

Egy finn kutató, Dr. Riitta-Liisa Heikkinen longitudinális vizsgálatot vezetett az idősödés 
élményeiről, 5 éves intervallumonként, 80 éves kortól kezdve. A tanulmányban részt 
vevők elbeszélései megvilágították a jelenlegi élményeiket idősödésükkel kapcsolatban 
minden egyes ponton. Az élmények történelmi és kulturális kontextusban voltak, de 
egyéni fejlődési tényezők, személyes élettörténetek, szituációs tényezők és életszakasz-
váltással járó krízishelyzetek is vezérelték őket. (4. ábra). A jó önbecsüléssel és pozitív 
hozzáállással rendelkező idősek ritkábban érezték öregnek magukat és kevesebb 
depresszív tünetet produkáltak, mint azok, akiknek a hozzáállása ezzel ellentétes volt. 
Ugyanakkor megfigyelhető volt, hogy azok, akik elérték a 90 éves kort, “megtanultak 
idősödni”. Képesek voltak kompromisszumokat kötni és képesek voltak túlélni az élet 
válsághelyzeteit (Heikkinen, R.L., 1993). 
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4. ábra – Az idősödés élményének modellje (Heikkinen, R.L., 2010) 

Következtetésként leszűrhetjük, hogy az idősödés kizárólag egyéni aspektusait érthetjük 
meg, meghallgatva az egyén elbeszéléseit életéről és élményeit idősödéséről. Az idősek 
meghallgatása egy igen fontos képesség, mikor az idősek oktatásának területén 
dolgozunk. Azáltal, hogy meghallgatjuk őket, tanulhatunk az idősekről, valamint 
innovációkat hozhatunk létre az idősoktatásban, és hatékony módszereket, melyek 
elősegítik az élethosszig tartó tanulást.   

2.4. A sikeres idősödés koncepciója 

Az idősödés egy számos elemből álló folyamat. Beletartoznak olyan objektív tényezők, 
mint a személy életkora, becsült funkcionális képességei vagy diagnosztizált betegségei. 
Emellett az idősödés egy erősen szubjektív egyéni tapasztalat, a megélt betegségek és 
szindrómák vagy egyéni funkcionális és kognitív képességek. Széleskörű változók hatnak 
az idősödési folyamatra, és arra, hogy az emberek hogyan érzékelik az idősödést. A 
sikeres idősödés nem csupán egy betegségektől mentes élet, hanem ugyanannyira 
szükség van az élettel való elégedettségre, társas részvételre, jó kognitív teljesítményre 
és pszichológiai erőforrásokra (5. ábra).  
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5. ábra – A sikeres idősödés összetevői a szakirodalom alapján Hiba! A hivatkozási 
forrás nem található.6. ábra). A fent említett felfogást támogatja Bowling professzor és 
Dr. Dieppe az Egyesült Királyságból, aki megalkotta a sikeres idősödés fogalmát. Mind 
az elméleti definíciók és az ezen felüli laikusok által alkotott definíciók rávilágítanak a 
sikeres idősödés széleskörű képére, ahol a jó egészség, funkcionális kapacitás és a 
betegségek hiánya csupán csak részei a fogalomnak (Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.. táblázat). 
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6. ábra – Az idős ember egészsége, mint dinamikus folyamat (Heikkinen, E., 2010) 

3.táblázat – A sikeres idősödés fő alkotóelemei (Bowling és Dieppe, 2005). 

Következtetésképpen, az oktatási intézményeknek fontos szerepük van a sikeres 
idősödés támogatásában egy olyanfajta tanulási környezet biztosítása révén, ahol a 
sikeres idősödés elemeit számításba veszik. Ehhez számos oktatási eszközre és 
személyre szabott pedagógiai módszerek használatára van szükség.  

Elméleti definíciók Kiegészítő laikus definíciók 

 Élettartam 

 Élettel való elégedettség és jóllét (beletartozik 
a boldogság és elégedettség) 

 Mentális és pszichológiai egészség, kognitív 
működés 

 Személyes növekedés, új dolgok tanulása 

 Fizikai egészség és működés, másoktól 
független működés 

 Pszichológiai jellemzők és erőforrások, 
beleértve az érzékelt autonómiát, kontrollt, 
függetlenséget, alkalmazkodóképességet, 
megküzdést, önbecsülést, pozitív kilátásokat, 
célokat, önérzékelést 

 Szociális, közösségi, szabadidős tevékenységek, 
integráció és részvétel 

 Szociális hálózatok, támogatás, részvétel, 
aktivitás 

 Önmegvalósítás 

 Táplálkozás élvezete 

 Anyagi biztonság 

 Szomszédság 

 Fizikai megjelenés 

 Termelékenység, 
hozzájárulás az élethez 

 Humorérzék 

 Céltudatosság 

 Spiritualitás 

Az egyén 

erőforrásai 

Környezet: 

- szociális 

- fizikai 

Az egyén 

célprofilja 

Egyensúlyi 

állapot 
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2.5. Következtetések és kihívások 

Az élethosszig tartó tanulás megvalósításához az időseknek professzionális tanárokra 
van szüksége, akiknek naprakész a gerontológiai tudásuk és pozitívan állnak az 
idősödéshez és az idős emberekhez. Az idős embereknek, még magas korban is, 
betegség alapú kognitív rendellenességek hiányában (főként Alzheimer-kór és 
kapcsolódó betegségek) nincs semmi akadályuk, hogy tanuljanak, kivéve azokat, 
amelyek a saját motivációjukból erednek. Így hát számos oktatási tevékenységet kell 
felkínálni nekik, hogy megfeleljen a szükségleteiknek és a várakozásaiknak. Az idős 
emberek a leginkább heterogén embercsoport, akik személyre szabott tevékenységeket 
igényelnek. 

Észben kell tartanunk, hogy az “age-izmus” a társadalmunkban hatást gyakorol az idős 
emberekre és akadályozza részvételüket az oktatási tevékenységekben. Így harcolnunk 
kell a hamis információk és attitűdök ellen, hogy fejlesszük az élethosszig tartó tanulást, 
amely támogatja és előremozdítja az idősek életminőségét.  
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3.1. Bevezetés 

Az idős állampolgárok a társadalom fontos részei: 2010 januárjában több mint 87 millió 
65 éven felüli ember volt az EU 27 országaiban, mely a teljes népesség 17,4%-át jelenti. 
Az Európai Bizottság 2010-es demográfiai jelentése szerint “fokozatos és jelentős 
változások érintik Európa népességét. Két pozitív trend figyelhető meg: egy enyhe 
növekedés a születések számát tekintve, valamint hosszabb várható élettartam”. Az 
európaiak szám szerint többen lesznek, és idősebbek. 

A 60 év felettiek száma az Európai Unióban jelenleg évente kétmillió fővel emelkedik, 
amely nagyjából kétszerese a 2008-ig megfigyelt aránynak. 2009-ben a népesség 
életkorának mediánja 40,6 év volt, és 2060-ra várhatóan eléri a 47,9 évet. 

Egy hosszabb aktív élet lehetővé teszi a termékeny nyugdíjas éveket az önkéntesség 
révén és az általános elkötelezettségen keresztül a civil társadalom felé.  

2012-ben, az Európai Unió Aktív Idősödés évében fontos szembenézni az idősödő 
népesség kihívásaival. Az, hogy nyugdíjba vonultak a munkaerőpiacról, még nem jelenti 
azt, hogy ők nem aktívak. A státuszuk a bevételükkel, oktatásukkal, családjukkal, 
szerepükkel, stb. kapcsolatban hatást gyakorolhat életminőségükre, és világosan meg 
kell ezt értenünk, amikor oktatási programokat tervezünk, melyek az ő társadalmi 
valóságukra fókuszálnak. 

Ez a fejezet rámutat pár szempontra, amelyet számításba kell venni, amikor a 
felnőttoktatás kihívásaival nézünk szembe az idősek révén. 
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3.2. Demográfia 

2010. január elsején az EU-27 országai 501 millió főből álltak. Az Eurostat 2008-as 
népesség-előrejelzései (konvergencia-program) megmutatták, hogy az EU-27 
népessége 2035-re fokozatosan 505,7 millióra emelkedik, majd utána fokozatosan 
lecsökken 502,7 millióra 2060-ra. Az Eurostat népesség-előrejelzései szerint 
(EUROPOP2008, konvergencia program) az EU-27 népessége egészében enyhén 
nagyobb lesz 2060-ra, de jóval idősebb, mint most. A népesség elöregedésének hatása 
az Európai Unión belül valószínűleg a legfőbb jelentőséggel fog bírni az elkövetkező 
évtizedekben.  

 
7. ábra – A teljes népesség életkoronkénti megoszlása az EU-ban 1990 és 2060 között 

(feltételezésekkel) 

A tartósan alacsony születési ráták és a magasabb várható élettartam át fogják formálni 
az EU-27 korfáját; talán a legfontosabb változás az átállás lesz a sokkal idősebb 
populáció felé, és ez a trend egyre nyilvánvalóbbá válik néhány tagállamban. 

Egy másik illusztrációja az idősödő társadalomnak az életkor mediánja. Az EU-27-ben a 
teljes népesség életkorának mediánja az 1990-es 35,2 évről 2010-re 40,9 évre 
emelkedett.  
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3.3. Idősödő népesség 

Az EU-27 népessége egyre idősebb lesz, ennek oka a hosszabb várható élettartam és a 
már évtizedek óta tartósan alacsony termékenységi ráta. Az Eurostat becslése a 
népességről azt mutatja, hogy az elöregedési folyamat folytatódni fog a következő 
évtizedekben. A 65 év feletti lakosság az aktív dolgozó népesség 25,9%-ával volt egyenlő 
az EU-27-ben 2010 elején.   

2010. január elsején a fiatalok (0-19 évesig) aránya 21,3 %, 20-64 évesek aránya 61,3 % 
és a 65 év felettiek aránya 17,4 % volt a teljes népességen belül. 

A tagállamok között Írországban volt a legnagyobb a 0-19 év közöttiek aránya: 27,5%, 
és Németországnak a legkisebb: 18,8%. Németországban voltak a legnagyobb arányban 
a 65 éven felüliek, 20,7%-ban, melyet Olaszország követett 20,2%-kal. A legalacsonyabb 
arányban az idősek Írországban (11,3 %), Szlovákiában (12,3 %) és Cipruson (13,1 %) 
voltak.  

Az idősödő népesség egy hosszútávú trend, amely pár évtizede kezdődött az EU-27-ben. 
1990 és 2010 között a munkaképes korú népesség (20-64 éves) az EU-27-ben 1,8 
százalékkal nőtt, míg az idős népesség (65 éven felüliek) aránya 3,7%-kal növekedett.  

3.4. Várható élettartam 

A születéskor várható élettartamban megfigyelhető különbségek az egész EU-27 
területén jelentősek maradtak. A férfiaknál a legalacsonyabb várható élettartamot 
2009-ben Litvániában jegyezték (67,5 év) és a legmagasabbat Svédországban (79,4 év). 
A nők esetében a rés szűkebb volt, a legalacsonyabb 77,4 év Bulgáriában és 
Romániában, míg a legmagasabb, 85,0 év Franciaországban.  

4. táblázat. Születéskor várható élettartam nemek szerint (év), 1993-ban és 2009-ben 
 Forrás: Eurostat. 

 Férfiak 
1993          2009 

Nők 
1993          2009 

EU-27 :                  76,4 :                 82,4 

BE 73,0           77,3 79,9           82,8 

BG 67,6           70,1 75,1           77,4 

CZ 69,3           74,2 76,5           80,5 

DK 72,6           76,9 77,8           81,1 

DE 72,8           77,8 79,4           82,8 

EE 62,3           69,8 74,0           80,2 

IE 72,5           77,4 78,1           82,5 

EL 75,0           77,8 79,8           82,7 
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Az összes EU-27 tagállamban a nők tovább élnek a férfiaknál, de az országok között 
jelentős különbségek vannak. 2009-ben a nemek közötti rés a várható élettartamok 
között 4 évtől (az Egyesült Királyságban és Svédországban) 11 évig (Litvániában) terjedt. 
A balti államokban a nők több mint 10 évvel élnek tovább a férfiaknál. 

3.5. Társas elszigeteltség 

A társas kapcsolatok fontos dimenziói a jóllétnek, mivel a társas kapcsolatok és az 
egymásba vetett bizalom bizonyítottan boldogságot hoznak az emberek életébe. Az 
indikátorok, melyek arra utalnak, hogy sosem találkoznak a rokonaikkal vagy barátokkal, 
extrém mértékű elszigeteltségre utalnak. A 2006-os EU-SILC kérdőív megmutatta, hogy 
“A barátokkal nem rendelkező népesség aránya hajlamos növekedni az életkorral 
minden országban, köszönhetően a barátságok felbomlásának vagy a barátok halálának, 
és annak az egyre növekvő nehézségnek, amely ezen kapcsolatok felcserélését jelenti”. 
A család és a rokonok fontos szerepet játszanak abban, hogy valakit megóvjanak a teljes 
elszigetelődéstől időskorban; bár az idősek erősen érintettek a baráti vagy rokoni 
kapcsolataik csökkenésében, ahogyan a 8. ábra mutatja, sok országban még mindig 
számíthatnak mások segítségére. 

ES 74,1           78,7 81,4           84,9 

FR 73,4           78,0 81,7           85,0 

IT 74,6           79,1 81,0           84,5 

CY 74,7           78,6 79,8           83,6 

LV :                 68,1 :                78,0 

LT 63,1           67,5 75,0           78,7 

LU 72,2           78,1 79,6           83,3 

HU 64,7           70,3 74,0           78,4 

MT :                  77,8 :                 82,7 

NL 74,0           78,7 80,1           82,9 

AT 72,8           77,6 79,5           83,2 

PL 67,2           71,5 75,9           80,1 

PT 71,0           76,5 78,1           82,6 

RO 65,9           69,8 73,4           77,4 

SI 69,4           75,9 77,6           82,7 

SK 67,8           71,4 76,3           79,1 

FI 72,1           76,6 79,5           83,5 

SE 75,5           79,4 80,9           83,5 

UK 73,5           77,8 78,9           81,9 
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8. ábra. Azok aránya, akik nem rendelkeznek barátokkal, életkori csoportok alapján, a 

teljes népességhez képest, 2006. Forrás: EU-SILC Felhasználói adatbázis  

3.6. Társas szerepek 

Aktív idősödés 

Az utóbbi években az aktív idősödés fogalma szigorúan kapcsolódik az egészséghez és 
az egészséges idősödés fontosságához. Ez a megközelítés széleskörű tevékenységekre 
fókuszál, amelyek hangsúlyozzák a részvételt és az időskorúak befogadását a teljes jogú 
állampolgárok közé. Az aktív idősödés fogalmának lényege kombinálja a termékeny 
idősödés elemeit és hangsúlyozza az életminőséget és a mentális jóllétet. Így az aktív 
idősödésre vonatkozó stratégiának ki kell terjednie az egész életciklusra, mert mindenki 
idősödésével foglalkozik, nem csak az idősebb emberekkel. Így a jövőkép az aktív 
idősödésre vonatkozó stratégia mögött egy mindenféle korcsoportokból álló 
társadalom, amelyben mindenkit értékelnek és ahol mindenkinek lehetősége van részt 
venni és hozzájárulni a társadalomhoz, a közösséghez, a korukra való tekintet nélkül. A 
harmadik korban, nyugdíjba vonulás után, vagy részleges nyugdíjazáskor az embereknek 
lehetőségeik kellene, hogy legyenek számos módon hozzájárulni a társadalom, a 
közösségek működéséhez (fizetett munkaviszony, önkéntes munka, közösségi részvétel, 
családi tevékenységek vagy szabadidő-eltöltés). Akár ezen tevékenységek keretein 
belül, ahol szükséges, különleges figyelmet kellene fordítani az egészséges életstílus 
táplálkozási aspektusaira is.  Az állampolgárok lehetőségeit és életminőségüket 
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maximalizálva létrehozhatunk egy befogadóbb társadalmat, továbbá ezen felül 
gazdasági fenntarthatóságot is.  

Társas integráció 

Tanulmányok azt mutatják, hogy a társas integráció nagyon fontos az otthon élő, 
másoktól függő idős emberek számára: a társas tevékenységek és kapcsolatok növelik a 
jóllétüket (Caballero et al., 2007; Corinne, 2005; Golden et al., 2009). A családi 
struktúrákban bekövetkező változások miatt, a másokra szoruló idős emberek 
gyakrabban élnek egyedül.  Hangsúlyt fektetve az intézkedésekre, melyek bátorítják a 
másoktól függő idősek társas integrációját, ezeknek csökkenést kell eredményeznie a 
depresszió rátán, és ennek következtében az ellátás igénylésében is csökkenés 
következik be. Az elemzés fő eredményei: az egészség érzékelése erősen és pozitívan 
korrelál az egyén fő tevékenységével való elégedettségével.  

Az otthon ülés káros következményekkel járhat, például az elszigeteltség: a társas 
tevékenységek, hogy aktív és elfoglalt marad, a másokkal való találkozások fontosak, 
hogy megtartsa érdeklődését az élet iránt, elkerülje a depressziót és ennek 
következtében, a jóllét szempontjából is. A másoktól függő idősekkel kapcsolatos 
aktuális szociálpolitika célja Európában, hogy könnyebbé tegye számukra az otthoni 
életet, lényegében segítséget biztosítva a mindennapi élet alapvető tevékenységeiben. 

Családi kapcsok, generációk közötti kapcsolatok 

A családi szerkezetben és munkahelyi mobilitásban történt változásoknak megvannak a 
hatásai az idősebbek kapcsolataira. Ezek a változások megtörténtek egész Európában, 
de attól függően, hogy északra, keletre vagy délre tekintünk, a jelenség éppen aktuális 
fázisai különböznek. A másik oldalon a kor társadalmi konstrukciója és a fiatalok 
interakciós gyakorlatai csökkentették a különböző generációk közötti interakciót.  

Tanulmányok kimutatták, hogy az interakció a családdal vagy a fiatalabb generációval 
kulcsfontosságú az idősödők életminősége tekintetében (Generations United, 2007; 
Olav ad Herlofson, 2001). Ebben az értelemben az idősek függő helyzetével kapcsolatos 
állami politika segíthet növelni a családi interakciókat és gondozást. Emellett, a 
generációk közötti gyakorlatok értékelt programjai megkövetelik felhasználóiktól, hogy 
kibővítsék és továbbfejlesszék őket, köszönhetően azoknak a szociális előnyöknek, 
amelyeket sikerült elérniük. Az idősebbek nemcsak integrálva érzik magukat a fiatalabb 
generációkkal, de úgy is érzik, hogy segítenek nekik azáltal, hogy tanulhatnak 
tapasztalataikból és tudásukból.  
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Az idősek önkéntessége és a jóllét 

Egy 2009-es európai kutatás (Haski-Leventhal, 2009) rámutat, hogy összességében 
pozitív a korreláció az önkéntesség és az észlelt egészség, élettel való elégedettség, az 
élettől való elvárások között, valamint negatív a korreláció a depresszióval.  

Ahogyan az emberek megöregszenek, és belépnek a harmadik korba, úgy tűnik, az 
önkéntességgel jól tudják helyettesíteni azokat a társadalmi szerepeket, amelyeket 
elvesztettek. Az idősek önkéntességének pozitív társadalmi hatásai vannak, a 
társadalomra ugyanúgy, mint az idősebb önkéntesekre, olyan szolgáltatást nyújtva, ami 
másképp drága vagy elérhetetlen lenne. Az idősek önkéntessége segíthet megszüntetni 
az elszigeteltséget, megerősíti a közösségi részvételt, megerősíti az önkéntesek 
önbecsülését, megváltoztatja a sztereotípiákat, és a társadalmi és politikai tudatosságot 
hirdeti.  

Mások segítése által az idős önkéntesek ugyanúgy önmagukon is segítenek és növelik 
testi, szellemi és szociális jóllétüket, megvédve magukat a nyugdíjazás, a fizikai 
hanyatlás és az inaktivitás buktatóitól. Az önkéntes munkához köthető társas integráció 
növelheti az egyén jóllétét, míg a társas elszigeteltség csökkentése alacsonyabb szintű 
depresszióhoz vezet.   

Néhány nemzetközi vizsgálatot végeztek az önkéntességgel kapcsolatban, amelyek 
demonstrálják, hogy a kép az önkéntesség arányairól, érzékeléséről és hatásáról nem 
azonos az összes országban és kultúrában.  Magasak a részvételi arányok Észak-
Európában, és alacsony részvételi arányok jellemzőek a mediterrán országokban (Haski-
Leventhal, 2009). 

Technológia – digitális eszközök 

Ahogyan általánosan növekedő jelenség társadalmunkban, a társas önkéntességhez 
vagy aktív idősödéshez való hozzájárulás legtöbb útja egyre inkább a kibertér által 
közvetített, így hát a teljes állampolgárság arról is szól, hogy lehetőségeket biztosítsunk 
az idősek számára, hogy használják az információs és kommunikációs technológiát (IKT). 
Továbbá a digitális eszközök leginkább a munkához kapcsolódnak, az élet azon 
fázisához, amelyet sok idős mostanában, vagy már a messzi múltban elhagyott. Ez a tény 
megerősíti az élethosszig tartó tanulás elképzelését, a munkahelyi életen belül vagy 
kívül. Ahogyan az önkéntesség egyesületei a kommunikációjukat a kibertérben helyezik 
el, az időseknek szükségük van olyan képességekre, amelyekkel meg tudnak birkózni 
azoknak az intézményeknek a kibocsátott információik folyamával, amelyek irányában 
elkötelezettek. 

Ugyanúgy, az otthonukban élő idősek számára az IKT tudás fejleszthető, mint egy 
hasznos eszköz, ha kapcsolatban akarnak maradni a külvilággal. Nem a szemtől 
szembeni interakció helyettesítőjeként, hanem olyan eszközökként, amelyek 
megerősítik az interakciót. Tudjuk azt, hogy ez még mindig az interakció új formáinak 
kezdete, így a legjobban úgy tudjuk felhasználni, ha megalapozzuk a nemzedékek 
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közötti, szomszédsági vagy egyéb kapcsolatokat, amelyek növelhetik az idősek 
életminőségét.  

Harmadsorban, a társas integráció azt is jelenti, hogy informáltak vagyunk. Az 
információs társadalom átfolyik a kibertéren és pontos és hiteles információkat követel, 
amely internet-használati hozzáférést, képességeket és szokásokat jelent.  Ez különösen 
kulcsfontosságú egy olyan kontinensen, ahol felgyorsultak a társadalmi változások. Így 
hát egy egészséges demokrácia attól is függ, hogy tagjai legalább hozzáféréssel 
rendelkezzenek az információhoz, valamint meglegyen a lehetőségük aktívan formálni 
a jövőbeli társadalmakat.  

3.7. Következtetések 

A főbb demográfiai trendek az alábbiak szerint folytatódnak: 

 A várható élettartam tovább növekszik, különösen az idős korban eltöltött évek 
száma. Mindaddig, amíg nagy eltérések vannak az országok között és 
országokon belül, megvan annak a lehetősége, hogy megemeljük a kevésbé 
előnyös helyzetű csoportok várható élettartamát. 

 Nem csak arról van, szó, hogy az emberek hosszabb ideig élnek; élhetnek 
hosszabb ideig egészségesen. Bizonyítást nyert, hogy az idősödés folyamata, 
amely alatt az emberek fokozatosan leépülnek, ameddig meg nem halnak, nem 
lesz lassabb; inkább fokozatosan késleltethető ez az állapot.  

 Az EU népessége különböző sebességgel öregszik. A jelenleg legöregebb 
népességek, mint például Németországé és Olaszországé, gyorsan fog idősödni 
a következő 20 évben, majd stabilizálódik. Egyes népességek, amelyek jelenleg 
fiatalabbak, főként az EU keleti részén, megnövekedett sebességgel fog az 
idősödésen keresztülmenni, és 2060-ra az EU legidősebb népességével fog 
rendelkezni. 
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4. Idősoktatási modellek  

Alina Gil, Luis Ochoa Siguencia, Urszula Nowacka  

Jan Dlugosz Czestochowai Egyetem, Lengyelország 

 

4.1 Bevezető 

Ebben a fejezetben elméleti, átfogó és általános bevezetés olvasható az idősödők nem 
formális és informális oktatásáról, nem csupán a projektpartnerek országainak 
viszonylatában, hanem röviden megismerhetünk különböző európai iskolákat és jó 
gyakorlatokat. 

Az idősödők életminőségének fejlesztésére szolgáló nem formális oktatás jó 
gyakorlatainak példáit fogjuk ismertetni. Érdemes ezt a fejezetet végigolvasni annak 
érdekében, hogy megértsük az idősödők problémáinak sokszínűségét, és odafigyeljünk 
arra, hogy a döntéshozóknak, vezetőknek és tanároknak milyen, az idősödők 
oktatásával kapcsolatos szolgáltatásokat kell kifejleszteniük oly módon, mely 
aktivitásukat, függetlenségüket, egészséges életmódjukat helyezi előtérbe, de ezekkel 
együtt felhasználja tudásukat és tapasztalatukat is.  

Az idősödők számára felmerülő problémák igen összetettek. Joggal várhatnak el 
figyelmet, támogatást és törődést az államtól, a nonprofit szervezetektől és legfőképp 
a családjuktól. Az idősödők számára a legfájóbb a közöny, az elutasítás, a mellőzöttség, 
illetve a megalázottság egyéb formáinak megélése. Ezek többnyire annak köszönhetőek, 
hogy az utolsó szó joga a fiataloké, akik nem értik meg az öregedés folyamatát. Az 
ilyesfajta viselkedést nem szabad semmibe venni, a gyerekeket már az óvodától 
kezdődően rá kell nevelni az idősebbek elfogadására, tiszteletére. Ha a fiatalok 
megértenék, milyen folyamatokon megy keresztül az illető, és hogy miként lehet a 
tudatos viselkedést megváltoztatni, az gyengíthetné az idősebbektől való tudat alatti 
félelmet, mind saját magukban, mind más emberekben. 

Az ENSZ főtitkára – Az Idősödés 2001-es Második Világtalálkozójának Nobel békedíjasa 
mondta: “ a fák az idővel erősebbek lesznek és közelebb nyújtóznak a folyóhoz. Ehhez 
hasonlóan, az öregedéssel párhuzamosan az emberek tapasztalata, bölcsessége 
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elmélyül, és szélesebb körűvé válik. Éppen ezért, az idősebb korosztálynak kijár a 
tisztelet, illetve az, hogy a társadalom értékként kezelje őket.” A mindennapi kihívások 
a felnőtteket folytonos tanulásra ösztönzik. Az idősebbek, akik többnyire már nem 
aktívak a munka világában, manapság hasonló élethelyzetben vannak. A felnőttkor 
sajátosságainak az informális és nem-formális oktatás felel meg leginkább. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy a felnőtt generáció tagjai nem vehetnek részt formális oktatásban. 
Az idősödő generáció oktatásának problémakörét egy másik szemszögből is meg lehet 
közelíteni, melyben az idősödők nem formális módon mások oktatóivá válhatnának. 

4.2 Formális és nem-formális oktatás4 

Az idősödők oktatása elengedhetetlen, mivel ez vezet életminőségük javításához, 
befolyásolja az önértékelésüket, teljesítményüket és segít nekik az önmegvalósításban, 
miközben a fiatalabb generációk számára lehetőséget ad arra, hogy felhasználják az 
idősek tapasztalatait. A hasznos munka és az egyéntől független érdeklődés lehet a 
fiatalság hatvan év feletti megőrzésének két főbb gyógyíre. 

Jelenleg az idősödők oktatásával kapcsolatban megfigyelhetjük, hogy a szervezettebb 
képzési formák felől (melyek száma a kor előrehaladtával csökken) a kevésbé formális 
képzési módok irányába alakul át, és az általános oktatásból inkább az önképzés felé, az 
egységes megoldásoktól a sokrétűbb oktatási gyakorlatok felé fordul. 

Nem formális oktatás 

A formális rendszeren kívüli oktatásban való részvétel alatt értendő minden olyan 
szervezett oktatási tevékenység, melyek nem tartoznak az iskolai oktatás fogalmába; 
többnyire nem a formális oktatási intézményeken keresztül érhetők el. Ebbe 
beletartozik minden olyan további oktatási forma, mely az iskolai kereteken kívül 
történik, melyben valaki részt vett, miután a formális oktatási rendszert elhagyta. A nem 
formális oktatás szintje, a formális oktatással ellentétben, nem változik. Az ilyen jellegű 
oktatás általában kurzusok, tréningek, konzultációk (akár a munkahelyen, vagy attól 
függetlenül), szemináriumok, konferenciák vagy előadások formájában valósulnak meg, 
melyre a résztvevő önként jelentkezik és vesz részt. 

Az oktatás ezen típusába tartoznak a Harmadik Kor Egyetemek. Ebbe az oktatási 
formába beletartoznak a magánórák (pl. nyelvtanulás) csakúgy, mint a távoktatás, 
amely e-mail, Skype (snail mail); illetve egyéb elektronikus média (pl. számítógép, video, 
DVD) segítségével valósul meg.  

                                                      
4 A tanulmány felelőse Ochoa Siguencia Luis, a Jan Dlugosz kutatócsoportjának tagjai a Czestochowai 

Egyetemen 
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A formális oktatási rendszeren kívül, a képzések általában a szakmai, közösségi és 
kulturális fejlődés különböző területeinek fejlesztéséhez kiterjesztéséhez és 
elsajátításához vezetnek. A nem formális oktatással ellentétben a formális oktatás az 
oktatón, tréneren, tanáron, személyi tréneren keresztül történik, és általában diploma, 
illetve a képzés elvégzését igazoló bizonyítvány zárja le. 

A nem formális oktatásban az órák, képzési alkalmak az oktatóközponttól függetlenül 
megtarthatóak. Az ilyen képzések a fejlesztést vagy a képesítés megszerzését szolgálják, 
és a társadalom számára szükséges készségek fejlődéséhez (pl. önvédelmi kurzus) vagy 
egyéni előrelépéshez, intellektuális fejlődéshez, illetve szabadidős tevékenységek 
folytatásához vezethet, mint például: főzőtanfolyam, művészettörténeti előadások, 
modellezési kurzusok, stb. 

Informális oktatás 

Az informális képzés tulajdonképpen független tanulásban való részvétel, tudás 
megszerzése vagy készségek fejlesztése érdekében. Az önálló tanulás a formális és nem 
formális oktatással ellentétben oktató közvetítése nélkül történik. Az ilyen típusú 
képzésbe szintén beletartoznak az iskolán kívüli, illetve az iskola befejezése utáni (ebbe 
nem számítanak bele az oktató közreműködésével történő kurzusok, tréningek és 
előadások) oktatási tevékenységek. 

Az informális (független) tanulás célszerűnek tűnhet, de kevésbé szervezett, valamint 
olyan motívumokat tartalmazhat, mint például az oktatáshoz kötött alkalmak, családi, 
munkahelyi és mindennapi életből vett tevékenységek, a család és társadalom által 
irányított oktatás összefüggéseiben. 

Az önálló tanulás módszerei: 

 a családtagok, barátok, munkatársak segítségének igénybe vétele; például: 
tanács megfogadása, valaki ellenőrzi egy feladat végrehajtását, másokkal való 
megbeszélés; 

 nyomtatott anyagok használata – fel kell ismerni a korábban hagyományos 
úton, papír alapon (könyv, kézirat, szaksajtó, mint pl. a Legal Newspaper) 
terjesztett nyomtatott anyagok figyelemfelhívó képességét. Ezeket a forrásokat 
a résztvevők önszántukból használják fel, mivel nem részei az adott képzésnek, 
illetve az oktató nem jelölte meg ezeket felhasználásra; 

 a számítógépes programok és online lehetőségek kihasználása – a különböző 
útmutatók, könyvek, kereskedelmi lapok, nyelvtanfolyamok interneten 
keresztüli használata; 

 televízión vagy rádión keresztüli oktatóprogramok használata; 

 múzeumi látogatás vezető kíséretében; 

 kutatóközpontok látogatása; pl. könyvtárak. Ezt az információforrások 
használatával lehet kombinálni. 
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4.3 Európai modellek 

Francia modell5 

Az oktatás elősegítése az idősödők számára az oktatási rendszer egyik prioritása 
Franciaországban. Rámutat, miként lehet a szabadidőt kreatívan felhasználni, az 
ismeretek új területébe betekintést nyerni, a kultúrában aktívan részt venni, hasonló 
érdeklődési körrel rendelkező emberekkel találkozni, vagy közösségi kapcsolati hálót 
kialakítani, különösen az egyedülálló emberek számára. Annak társadalmi felismerése, 
hogy az időskor is hordoz magában értékeket, és befogadja az új ismereteket, elsajátít 
új készségeket, megnöveli az idősödők kedvét, hogy saját kedvtelésükre tanuljanak. 

Franciaországban a Harmadik Kor Egyeteme a Toulouse-i Társadalomtudományi 
Egyetemen alakult 1973-ban, Pierre Vellas (Vellas, 1977) nemzetközi jogprofesszor 
kezdeményezésére. Ebben az időben gyorsult fel a népesség öregedése Európában, de 
általánosságban világszerte is. Az egyetem diákjainak kezdeményezésére született meg 
az ötlet, hogy az egyetem kapuit más korosztályok, így az idősödők előtt is megnyissák. 
Ezután indult útjára az a projekt, mely során a számos oktatási területről a fiatalok 
kapcsolatba léptek a felnőtt és idősödő korosztállyal, miközben megoszthatták 
egymással élettörténetüket és szakmai tapasztalataikat. Ezáltal ez az egyetemi 
kezdeményezés egy folytonos oktatást, kulturális tevékenységet és generációk közti 
integrációt is jelentett.  Pierre Vellas három fő feladatot jelölt ki a Harmadkor 
Egyetemek számára: 

 Először is, az intellektuális és adminisztratív lehetőségeket kell használni az 
idősödők oktatása során 

 Másodszor, az intézetnek gerontológiai kutatást kell végeznie az idősödők 
érdeklődési köreiről. 

 Harmadszor, lehetővé kell tennie a generációk közötti kulturális eszmecserét, 
illetve a geriátriai megelőzési tevékenységekben való részvételt3. 

A Harmadkor Egyetemeinek mozgalma Franciaországban nagyon gyorsan kialakult és 
elterjedt. Az első példáját követő, újabb egyetemek hasonló tanterveket dolgoztak ki, 
bár más elnevezéseket használtak, mint például: Intergenerációs Egyetem, Szabadidős 
Egyetem, Kulturális és Szabadidős Egyetem, Népszerű Egyetem, Nyitott Egyetem, stb. 
(Caradec, 2005). A francia Harmadik Kor Egyetemek egyikén való tanulás, ami azelőtt 
elkülönített rendszerként volt számon tartva, manapság a Minden Korosztály 
Egyetemének koncepciójává alakult át. A minden korosztály számára elérhető egyetem 
ötlete hozzájárul a széleskörűen meghatározott és célként kitűzött generációk közti 
eszmecseréhez (Halicki 2001). 

 

                                                      
5 Ennek a résznek a felelőse Małgorzata Piasecka és Jan Dlugosz kutatócsapatának tagjai, Czestochowai 

Egyetem 
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A francia modell egyik jellemzője, a didaktikai és kutatási tevékenységek és a szervezeti 
formák magas szintű kombinációja: az egyetemi rendszerbe történő teljes beépítéstől 
az egyetemmel való szoros együttműködésen át a független működésig3. A francia 
Harmadik Kor Egyetem egy önálló intézményrendszert hozott létre, az egyetem 
Folytonos Oktatási Központját, illetve ezek társ intézményeit, melyek formálisan vagy 
informálisan kapcsolódnak az egyetemhez. Ezenfelül, a társ intézmények hálózatban 
összekötik az egyetemeket, és a közösségi életben tevékenykedő animátorok 
segítségével irányítják munkájukat. Példaként néhány ilyen társ intézmény, melyek a 
francia4 harmadkor egyetemhez kapcsolódnak: 

 A francia Harmadik Kor Egyetemeinek Szövetsége (French Association of 
Universities of the Third Age - UFUTA), melyet 1981-ben alapítottak, és 1993-
ban a Minden Korosztály Egyetemeinek Francia Szövetségévé (French 
Association of Universities for Every Age) változtatták 

 A Harmadik Kor Egyetemeinek Nemzetközi Szövetsége (International 
Association of Universities of the Third Age - AIUT), mely a tapasztalatok 
cseréjének, elemzésének és kutatási javaslatok megosztásának tökéletes 
heyszíne 

 A Francia Népi Egyetemek Szövetsége (French Popular Universities Association), 
amely az Európai Felnőttoktatási Szövetség (European Association of Education 
for Adults - EAEA) tagja; sorba rendezi a legtöbb Népi Egyetemet és a Szabadidős 
Egyetemeket 

A Harmadkor Egyetem tanulói a rendszeres kezdeményezések és haladó tanfolyamok 
széles kínálatából választhat. Számos előadáson, szemináriumon és konferencián 
vehetnek részt, melyek az éppen aktuális témákkal foglalkoznak. Az egyetemeken 
lehetőség van kulturális alkotó foglalkozások, természettudományos, főzőtanfolyamok, 
testmozgásos tevékenységek, valamint memóriafejlesztő és műhely tevékenységek 
folytatására is. Az általuk biztosított tanulmányokon belül lehetőség van az országon 
belüli múzeumok és más kulturális központok látogatására, valamint külföldi 
tanulmányutakra is. 

Ez a jelenlegi oktatási lehetőségeknek általános áttekintése, habár az egyes régiók 
speciális jellemzőitől és a helyi résztvevők egyéni elvárásaitól függően lehetnek 
eltérések. Az önálló diákönkormányzatnak nagy szerepe van a tanterv kidolgozásában, 
valamint az egyetem tevékenységének értékelésében. Az egyetem javasolja a 
szeptember-októberi regisztrációt, de számos hallgató a tanév kezdete után iratkozik 
be. Beiratkozni az interneten keresztül vagy személyesen az ehhez szükséges űrlap 
kitöltésével lehet. Az egyetem tevékenységét a beiratkozott hallgatók által fizetett 
tandíjból, állami támogatásból és más támogatók hozzájárulásából finanszírozza. 
Mostanában a tandíjak jelentősége hatványozottan megnőtt az egyetem 
finanszírozásában. Jelenleg háromszáz ilyen egyetem van Franciaországban3.  

A harmadkor egyetemek mellett, más nem formális és informális oktatási lehetőség van 
az idősödők számára Franciaországban. Ilyenek például a távképzések, a tudás 
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hitelesítése, a rádió és video kultúra, habár ezek nem olyan elterjedtek, mint a Harmadik 
Kor Egyetemek (U3A).  

 

Angol modell  

A harmadik Kor Egyetemének ötlete 1981-ben érte el Nagy Britanniát. Az angol modell, 
ami a Cambridge modellként is ismeretes, a hallgatók önsegítésén és kölcsönös 
támogatásán alapult. E modell főbb jellemzői: 

- Nincs egyetemi támogatás 
- A fő tanulási módszer az önsegítés, nincs szétbontva hallgatókra és oktatókra. 

Az idősödők, saját tudásukat és tapasztalataikat felhasználva, maguknak szervezik meg 
tanulási tevékenységeiket. A hangsúly ez esetben a kísérletező kedven és a csoportos 
tanuláson van.  

A britek ezt a modellt “intellektuális demokrácia” néven is emlegetik, ahol a résztvevők 
tanárok és hallgatók is egyaránt lehetnek. Ez a modell az önkéntes alapú 
segítségnyújtást is támogatja. 

Látható, hogy a brit koncepció merőben eltér a franciától. A francia Harmadik Kor 
Egyetem keretein belül többnyire egyetemi oktatót tanítanak, míg a brit modell a 
résztvevők kölcsönös hozzájárulására épül, akik egyszerre tanulnak és tanítanak. 

A működő brit egyetemek középpontjában a Matalkiewicz (2003) által megfogalmazott 
alapelv áll: 

A harmadik kor egyetemének azokra az emberekre kell összpontosítania, akik vállalják az 
oktatásban való részvételt, és másokat is segítenek tanulmányaikban. Azokat, akik 
tanítanak, ösztönözni kell a tanulásra is, és azok, akik tanulnak, vegyenek részt a 
tanításban is, vagy más módokon támogassák az intézmény működését. A HKE 
tanmenetének olyan széleskörűnek kell lennie, amennyire az intézmény emberi és anyagi 
erőforrásai engedik. Az egyetem bármely tagjának, aki a tanításban vagy más 
tevékenységben vesz részt, nem jár ellenszolgáltatás a közreműködéséért. 

Nagy Britanniában Harmadik Kor Egyetemet egyébként bárki alapíthat. Van köztük 
olyan, ami pár száz főt számlál, és egy egyetemhez tartozik, de olyan is, amely pár tucat 
fővel működik. Ez utóbbiak általában kisebb városokban működnek. Az egyetemek által 
nyújtott oktatási kínálat változatos: lehetőség van az egyetemi tantárgyak tanulására, 
valamint a gyakorlati tevékenységek elsajátítására is. A képzési program többnyire a 
hallgatók érdeklődésén és készségein múlik. 

A brit Harmadik Kor Egyetemek létrehozták az Állandó Oktatási Bizottságot (ÁOB). A 
bizottság célja a brit egyetemek tevékenységének koordinálása, és az információ 
közvetítése a hallgatók között, mely folyamat többnyire az interneten keresztül zajlik. A 
program specifikus céljai többek között: 

 Oktatási anyagok összegyűjtése a hallgatók számára: kazetták, diák, CD-k stb. 

 Az Egyetem diákjai részére folyóirat szerkesztése – forrásokkal ellátott hírlevél 
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 Az adott téma iránt érdeklődő hallgatók számára az oktatás megszervezése. Ez 
megoldható az interneten keresztül, ahol a hasonló érdeklődési körrel 
rendelkező emberek könnyen elérhetőek, és számukra online képzés 
szervezhető (Nagy-Britannián kívül több országban is működik ilyen honlap 
angolul, erre rákeresve találhatunk példákat: u3a.org) 

2002-ben Nagy Britanniában összesen 441 Harmadik Kor Egyetem csoport létezett, ezek 
összesen több mint százezer főtt gyűjtöttek maguk köré. Ezek közül soknak volt több 
mint ezer tagja, 141 egyetemhez intézményenként 100-300 hallgató tartozott, és 135 
Harmadik Kor Egyetemnek volt kevesebb, mint 100 tagja. 2009-ben a szigetországban 
már 870 Harmadik Kor Egyetem volt, és összesen 295.813 ember volt tag. 

Írországban7 ez a fajta oktatás az idősödők érdekeit figyelembe vevő állami oktatási 
mozgalom révén valósul meg, mely az Aktív Időskor Egyesületek Szövetsége (AIESz) 
néven ismeretes.  A Harmadik Kor Egyetem fogalmát ebben az országban nem 
használják. Ennek ellenére az időskori oktatási modell sokban hasonlít a brit önsegítő 
példájára. Az AIESz tagok szervezik meg az oktatási, kulturális és szervezeti találkozókat. 
Nagyjából 80 regisztrált egyesületet számlál ez a mozgalom, összesen körülbelül 8 ezer 
taggal. A legtöbbjük Dublin térségében működik, habár az utóbbi években észrevehető 
volt az ilyen intézmények számának növekedése a sziget más területein is. Az ír 
mozgalom kifejlődésének egyik legmeghatározóbb jellemzője, hogy létrehozta az Age 
Links projektet. A projekt célja hogy generációk közti kapcsolatot létesítsen a helyi 
iskolák gyermekei és a helyi AIESz egyesületek idősödő tagjai között. 

 

4.4 Következtetések 

Az egész életen át tartó tanulás magában foglalja a gyerekkortól egészen az időskorig 
tartó formális, nem formális és informális tanulást, ide tartozik az új tudás, készségek 
elsajátítása és alkalmazása a magán, közösségi és szakmai életben. Ezekben a tanulási 
folyamatokban mindenki részt vehet, ezzel is felhívva a figyelmet az esélyegyenlőség 
fontosságára és a minőségi tanulásra. 

Ebben a fejezetben bemutattuk az idősödők nem formális és informális oktatásának 
általános jellemzőit, melyeket az angol és francia rendszerben, a Harmadkor 
Egyetemeinek működéséhez igazítva figyelhettünk meg. Ezenfelül bemutattunk néhány 
jó gyakorlatot az idősödők informális és nem formális oktatásához kapcsolódóan, 
melyek az életminőségük javítására irányulnak.  

Ebben a részben igyekeztünk néhány létező, az idősebbek oktatását kitűző 
kezdeményezést is bemutatni annak érdekében, hogy felmérhessük az idősödők 
problémáit és figyelembe vegyük a döntéshozók, menedzserek, tanárok munkáját. 
Ennek segítségével olyan, az idősödőkhöz kapcsolódó szolgáltatási kört fejleszthetünk 
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ki, mely tevékenységüket, függetlenségüket, egészséges életmódjukat támogatja, 
valamint felhasználja az ő meglévő tudásukat, tapasztalataikat. 

Az Európában jelenleg alkalmazott szabályozás támogatja az aktív időskort, mint egy 
lehetséges életmódot, mely az idősödő európai társadalom kihívásaival szemben 
megoldási lehetőséget kínál. “Az aktív idősödés az a folyamat, melyben az egészségügyi, 
részvételi és biztonsági lehetőségek optimalizálása történik, melynek célja az idősödés 
előrehaladtával az életminőség javítása.”8 Az egészség fenntartása érdekében az 
idősödőknek aktívabb életmódra van szükségük. A társadalom elöregedése szintén 
nehézséget okoz a szociális ágazatnak, és hatással van az anyagi stabilitásukra is. 
Alaposan feltételezhető, hogy az aktív idősödést támogató irányelvek segíthetnek 
abban, hogy a manapság tapasztalható népességváltozásokból eredő generációk közti 
konfliktushelyzeteket megelőzze. 

Az aktív idősödés koncepciója összekapcsolódik az oktatás általánosabb, szélesebb körű 
koncepciójával. Legfőképpen az informális oktatáshoz kapcsolódik. Az informális 
oktatás egyik legfontosabb területe az információs technológia alkalmazása. Az 
idősödők a szociális kirekesztés veszélyének vannak kitéve azért, mert nincs, vagy 
korlátozott lehetőségeik vannak az információs technológia terén, mely manapság az 
élet szinte minden területén jelen van (pl.: iroda, bankok, vásárlás, információforrás, 
kommunikáció, közösség). Az IT-vel való kapcsolat nélkül körülményes a közösségi 
életben való részvétel. Ezen felül, a motiváció és a készségek hiányához, a digitális 
kirekesztés miatt, hozzáadódhatnak azok a korlátozottsági tényezők (pl. szemészeti 
problémák), melyek elsősorban az idősebbeket érintik. Ezért különösen fontosak az 
olyan kezdeményezések, melyek az idősek digitális társadalomba történő integrálását 
célozzák, hogy használják a média eszközeit és megértsék a média által továbbított 
üzeneteket. Az aktív időskor alapelve ezen felül szorosan kapcsolódik az idősödők 
közösségi tevékenységeken keresztül történő tanulási folyamataival is. Az idősödők 
közösségi tevékenysége számtalan formában megvalósulhat. 

Ilyen lehet például a jótékonysági szervezeteken belüli tevékenység, a Harmadkor 
Egyetemek nyújtotta lehetőségek, nyugdíjasklubok, helyi közösségek (ide tartoznak a 
templomi illetve vallási közösségek is), kereskedelmi szervezetek, önsegítő 
tevékenységek, és változatos közösségi-kulturális társaságok által kínált lehetőségek. 
Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek családjuk életében, és törődést, 
támogatást nyújtanak az unokáiknak az élet céljának és a családi identitás mélyebb 
ismeretével, mindezzel hozzájárulnak családtagjaik jólétéhez, még akkor is, ha a 
gyermekgondozás feladatai kimerítik őket (Glaser 2010). Ennek okán tennünk kell annak 
érdekében, hogy a fiatalabb generáció támogassa az idősebbeket a családjukon belül is, 
és vonják be őket a családi élettel kapcsolatos teendőkbe. 
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5.1 Bevezető 

Az egész életen át tartó tanulás elve kulcsfontosságú a jelenlegi társadalom 
fejlesztésében, ha figyelembe vesszük az Európában zajló népességváltozásokat, és az 
új technológiák és innováció bevezetését. Az idősebb korosztályok oktatására fokozott 
figyelem irányul, mivel mind a fizikai mind a szellemi jólétben fontos szerepe van. 

Tudományos kutatásokban (Merriam & Caffarella, 1999; Hudson, 1999; Knowles & 
Holton & Swanson, 1998, Caffarella & Barnett, 1994, Lieģeniece, 2002) igazolják, hogy 
az időskori oktatásnak azokon a következtetéseken kell alapulnia, hogy a hallgatók: 

- nagy élettapasztalattal rendelkeznek; 
- motivációjuk a tanulásra belülről fakad; 
- gyakorlatban alkalmazható tudást és képességeket szeretnének elsajátítani; 
- tisztában kell, legyenek azzal, hogy egy adott dolgot miért szeretnének 

elsajátítani; 
- felelősséget kell, vállaljanak a döntéseikért; 
- alárendelt tanulási folyamatban vesznek részt. 

Az idősödők sikeres tanulási sajátságainak megértésére szolgáló elméletek ebben a 
fejezetben vannak részletezve, betekintést adva a tanulási modellekre, az oktatási 
tartalomtól függő tanulási módokra, valamint jellemzi az idősödők szükségleteit és 
fejlesztendő területeit.  
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5.2 A tartalom gyakorlati alkalmazása  

A tartalom gyakorlati alkalmazása számos módon megközelíthető (ld. 6. fejezet) az 
időskori képzés követelményeinek (ld. 1. és 2. fejezet) és az összefüggéseknek (ld. 3. 
fejezet) megfelelően. Ezek a humanista pszichológiával szorosan összefonódtak 
(képviselői: K. Rogers, A. Maslow, G.Allport, stb.). 

 

Társadalmi kognitív elmélet 

A közösségi kognitív elmélet (Bandura, 1977, McKhann & Albert, 2003, Schunk, 1995) 
meghatároz a viselkedés, környezet és személyes pszichoszomatikus állapotok közötti 
direkt kölcsönhatásokat: 

- egyfelől, a környezet meghatározza az emberi viselkedést; 
- másrészt, az emberi viselkedés befolyásolja a környezetet. 

Az emberi viselkedésre hatással van a személyes értékrend, a társadalmi tényezők 
valamint a korábbi tapasztalatok is, melyek segítenek meghatározni az egyén személyes 
teljesítőképességét. Ennek négy forrása ismert: korábbi tapasztalatok, a cél 
beazonosítása, pozitív kommunikáció, visszajelzés és bátorítás, valamint a helyettesítő 
tapasztalatok. 

Társadalom-ökológiai elmélet 

A társadalom-ökológiai elmélet (Stokols, 2002, 1992, Bronfenbrenner, 1979) szerint a 
viselkedést számos társadalmi alrendszer határozza meg: család, közösség, munkahely, 
hit és hagyományok, gazdaság, fizikai környezet, szociális kapcsolatok hálója. Az elmélet 
feltételezi, hogy egy, az alrendszerben bekövetkező változás más alrendszerek 
módosulását vonja maga után. 

Négy alapvető szint létezik, melyek kölcsönösen hatnak egymásra, illetve egymással 
átfedőek: 

1. Az egyéni kifejezés szintje. Szocio-demográfiai tényezők jellemzik: tudás, hozzáállás, 
hit, motiváció, bizonytalanság, félelmek, készségek és képességek, egészségi állapot. 

2. A társadalmi környezet szintje. A családtagok közti kapcsolatok határozzák meg: a 
társ támogatása, személyes beilleszkedési lehetőségek, kulturális szint, társadalmi 
normák, intézményi formák, a társadalom szociális és gazdasági helyzete. 

3. A fizikai környezet szintje. A fizikai környezet két típusra osztható: természetes és 
ember alkotta. Valószínűbb, hogy valaki az aktív pihenési idejét támogató 
környezetben szeretné eltölteni, a városiasodott és nem biztonságos környezet 
csökkenti az ilyen tevékenységek gyakoriságát. Az ilyen tevékenységeket befolyásoló 
fizikai környezeti faktorok: a testgyakorlásra alkalmas helyek elérhetősége, a 
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tömegközlekedés és forgalom mértéke, a bűnügyi helyzet, időjárási viszonyok, a 
lakókörnyezet fokozódó intenzitása.  

4. A politikai környezet szintje. Ezt a szintet a várostervezési szabályozások, az 
egészségügyi előírások, a közéleti tevékenységek támogatási szabályai, az 
oktatáspolitika valamint a természet- és munkahely védelmi szabályozások 
határozzák meg.   

Az oktatásban résztvevők személyes tapasztalatait a lehető legteljesebb értékben fel 
kell használni az időskori oktatásban, a tartalomnak alkalmazkodnia kell az adott 
helyzethez, és össze kell, kapcsolódjon a társadalmi és személyes élettel is. Az idősödők 
sikeres oktatásának alapelvei és megközelítési módjai a kutatásokban nyilvánvalóvá 
váltak. Ennek eredményeként az elméleti tudás felcserélődött a szükségek 
készségekkel. A következő elméletek elméleti és gyakorlati síkon is hatékonynak 
bizonyulnak. 

 

Akció tanulás (action learning) 

3-4 fős kis csoportokat szervezünk, mely csoportok aztán a tanár-konzulens irányítása 
alatt végrehajtják a kapott feladatot; az új tudás a tapasztalat eredménye (ld. 9. ábra): 

 

 
 
 

9. ábra – Az Action Learning modellje (Funch, 2007) 

Tapasztalati tanulás 

A tudásgenerálásban a tanulási folyamat során szerzett tapasztalat, elemzés és 
visszajelzés bír jelentőséggel (ld. 10. ábra): 

Probléma elemzés 

Akcióterv és 

megvalósítás 

Ellenőrzés, értékelés 

A következő lépések 

meghatározása 
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10. ábra – A tapasztalati tanulás modellje (Exeter, 2001) 

Önálló tanulás  

Ezt a módszert a saját célok felállításának képessége határozza meg, valamint a jelentős 
értékelési kritériumok melyek az egyén számára fontosak, tanártól, oktatási szinttől és 
típustól függetlenül (ld. 11. ábra). 

1: Megtapasztalás 

Szabadtéri tevékenység: 

egyszemélyes és csoportos 

feladatok 

2:Áttekintés 

A résztvevők bátorítása, hogy 

visszajelezzenek, elmagyarázzanak, 

kommunikáljanak, és tanuljanak a 

tapasasztalatokból 

3: Következtetés 

Modellek és elméletek alkalmazása a 

korábbi és jelenlegi tapasztalatok 

következtetéseinek levonása 

Tanulássá alakítás 

4: Tervezés 

A korábbi tapasztalatok 

felhasználása 
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 11. ábra - Az önálló tanulás modellje6  

Generációk közti tanulás 

Az objektív valóság és az emberi igények rövid és hosszútávon meghatározzák a tanulási 
tartalmat. A rövidtávú tanulási tapasztalatszerzés (4-8 óra) pozitív hatással van a 
részvételre való motivációban. Ez a fenti modellek valamelyikének alkalmazásával 
érhető el.  

A bemutatott elméletek elemzésekor kiderül, hogy az időskori oktatás témái és 
módszerei Európán belül is igen változatosak. Az ezeket meghatározó tényezők: 
belpolitika, gazdaság, az állampolgárok jólétének mértéke és az ehhez kapcsolódó 
időskori szociális státusz. Az eltérések ellenére viszont, vannak hasonló vonások is: az 
idősek függetlenségének tiszteletben tartása és az ő egyéni tanulási szükségleteik 
megismerése. Ezt számos tanulási modell alkalmazásával lehet megvalósítani (ld. 8. 
táblázat). 

  

                                                      
6 forrás http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html 

A tanuló ismerete 

(önismeret) 

A tanulás megtervezése 

(önmenedzsment) 

A tanulás módjának 

megértése 

(meta-tanulás) 

A tanulás értékelése 

(önellenőrzés) 

Tanuló 

Egész 

életen át  

http://otl.curtin.edu.au/tlf/tlf2005/refereed/stauble.html
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8. táblázat: Tanulási modellek (Biggs, 1993; Marton & SiНjo, 1976; 
 Schmeck et all., 1991; Lieģeniece, 2002) 

Cím Leírás 

A személyes stílus 
modellje 

A tanulási stílus befolyásolja a tanulás természetét; 
nem függ a tanulási környezettől vagy az egyén 
képességeitől. Az egyén kognitív lehetőségei vannak 
használva, az egyéni tevékenység van kiemelve. 

 

Az 
információfeldolgozás 
modellje 

A figyelem nem az egyén stabil jellemvonásaira 
irányul. Egy kérdéssort alkalmaznak annak 
meghatározására, hogy a hallgatók miként 
alkalmazzák a javasolt tanulási stratégiákat, és 
melyeket részesítik előnyben. Az egyén 
jellemvonásai kiderülnek. A figyelem azokra a 
kognitív stratégiákra irányul, melyeket az idősödők a 
feladataik végrehajtásához alkalmaznak. 

 

Fenomenografikus  

modell 

Az idősödők a tudásanyagot a problémával 
kapcsolatos saját nézőpontjuk alapján rakják össze. A 
tanulási kimenet a feladat jellegétől függ. 

 

Rendszermodell 

 

A motiváció befolyásolja a tanulást. Az idősödők 
aktivitását a személyes jellemzők, mint a különleges 
képességek, előnyben részesített tanulási stílus, stb. 
befolyásolják. A személyes tényezők felismerése is 
megtörténik. A tanulás a maga környezetében 
történik meg; a tanulási környezet szerkezete 
befolyásolja. Figyelmet fordítanak a motivációra, a 
tanulás módjára (kognitív szempontok), a 
problémamegoldás stratégiáira. A tanuláshoz való 
viszonyulások ebben a modellben lentről indulnak, 
ahol a hangsúly olyan fogalmakon van, mint pl. a 
“preferencia” bizonyos jelenségekkel és 
összefüggésekkel kapcsolatban, amelyeket az 
idősödők a tanulást igencsak befolyásoló 
tényezőinek tekintenek. 

 

Az oktatási modellek megvalósításához a megfelelő módszer lesz kiválasztva. 
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5.3 Módszerek és eszközök 

Az idősek oktatása során a kitűzött célok teljesítése bizonyos alapelveken nyugszik, 
melyeket a didaktika határoz meg. A didaktika az adott feladat, probléma megoldására, 
a nyomon követés során megtörténő tudásgazdagításra, az intézményi oktatásra és 
tanulási folyamatra koncentrál (Gudjons, 1998). Fontos figyelembe venni az oktatási 
tevékenységek tervezésénél a következő tényezőket: 

 kik vesznek részt az oktatásban (idősödők), 

 mi a tananyag (a tartalom), 

 mi az oktatás oka (igazolás, motiváció), 

 hogyan történik az oktatás (módszerek, eszközök, kommunikáció). 

Az eredmények eléréséhez a változatos módszerek és eszközök alkalmazása is 
hozzájárul, idomulva az adott tartalomhoz és követelményekhez.  

Az oktatási módszereknek és eszközöknek számos osztályozása és struktúrája ismert 
(Andersone, 2007; Rubana, 2000; Zhukov, 199; Гладченкова, 2002; Ivarsson - Jansson 
& Cooper, 2009; Malouff & Rooke, 2008; Cole, 1988). Az idősödők oktatásában az 
alkalmas módszer kiválasztásának a konstruktivista ötleteken kell alapulnia, melyek 
szerint a tudásszomjat a korábbi tapasztalatok generálják, és hogy a képzés résztvevői 
önállóan építik fel ezt a tudást (Pierson, 2002). Időskorú az a személy, aki képes 
megérteni saját tudását és annak határait, valamint készségeinek és képességeinek 
szintjét. A változó világhoz való alkalmazkodás olyan körülményeket teremt, melyek 
segítenek az idősödőknek feltárni, hogy mely kompetenciáik fejlesztésére van szükség 
(Kristovska, 2012). A konstruktivista oktatás jellemzői az idősödők esetében a 
következők: 

 A tanulás a korábbi személyes tapasztalatokra épül; 

 A tanulási folyamat sok gyakorlati elemet is tartalmaz; 

 Az új tanulási technikákat a modern világ mikro- és makro-környezetébe 
történő beilleszkedés elősegítése végett kell elsajátítani;. 

 A tanulás a kommunikáció útján történik; 

 A tanulás az összefüggésekre koncentrál; 

 A motiváció a tanulási folyamat alapeleme (Taylor, 2008, Gerden, 1995, 
Kristovska, 2012). 

Az idősoktatásban a cél szempontjából három halmazt lehet elkülöníteni: kognitív, 
pszichomotoros és érzelmi. 

 A kognitív halmaz az információ feldolgozás és tudás megszerzésére utal.  A 
tanulás a tudás kognitív megszerzését jelenti. Az ilyen jellegű tanulás az elme 
használatán alapszik. 

 A pszichomotoros halmaz az izomzat és motoros készségek fejlesztését fedi le. 
A pszichomotoros tanulás során az egyén számára szükséges fizikai képesség 
kerül fejlesztésre. 
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 Az érzelmi halmazt az érzelmek, hozzáállás, értékrend, stb. jellemzik. Ez az 
emberi viselkedés és a meggyőződések kialakulásával van összefüggésben 
(Lieģeniece, 2002). 

A 12. ábra bemutatja, hogy a pszichomotoros és az érzelmi területek fejlesztése 
kapcsolódik az idősödők oktatásának célkitűzéseivel, mely a fizikai és szellemi aktivitás 
megőrzését, valamint az egészség fenntartását és a rendellenességekhez való 
alkalmazkodást támogatja. Az érzelmi és kognitív területek fejlesztése olyan 
feladatokhoz kapcsolódik, melyek célja új, szociálisan jelentős tevékenységek, 
rekreációs lehetőségek, hobbik és különböző intézmények tevékenységében való aktív 
részvételi lehetőségek felkutatása. Az oktatási feladatok bármely területének 
megvalósítása az idősödés esetében helyi szinten kell, megvalósuljon, mert így másokkal 
személyes kapcsolatok alakulhatnak ki, és hozzájárul az önmegvalósításhoz is. 

A rehabilitációs tréningek szakemberek segítségével zajlanak. Az ilyen képzésekben 
eltérő feladatok is előfordulhatnak, az egészségügyi problémáknak megfelelően, illetve 
olyan órák is lehetnek, melyek témája a pszichológiai és fiziológiai rehabilitáció.  

Az aktív életmód segít megőrizni a fizikai fittséget, legyen szó egyéni sportolásról (nordic 
walking, tájfutás, biciklizés, stb.) vagy csapatjátékról. Az idősödők számára rendezett 
regionális vagy államon belüli vagy állami bajnokságok rendezésével lehet a 
kommunikációs lehetőségeket kiszélesíteni. 

Az amatőr előadások (tánccsoport, kórus, színtársulat stb.) és a sokszínű foglalkozások 
(kötés, makramé, virágkötés), az érdeklődési köröket kiszolgáló csoportok (kertészeti 
társaság, horgász szövetség, stb.) hozzájárulnak ahhoz, hogy az idősebb generáció új 
hobbiknak hódoljon, és az előzetesen elsajátított készségeket ily módon fejleszthessék. 

A különböző projektekben való részvétel és az önkéntes szerveződések, az internetes 
ismeretek megszerzése és használata kommunikációs céllal, valamint a távolsági tanulás 
megvalósításához is igen fontosak. 

A megfelelő módszerek kiválasztása változhat attól függően, hogy milyen jellegű az 
adott tevékenység, milyen az idősödők csoportja és mik az igényeik, valamint az anyagi 
és szellemi források elérhetősége is befolyásolja azt. 

A választott módszer jellegétől függetlenül fontos, hogy összefoglalja a visszajelzési 
módszert, mely a kritikus visszacsatolást tartja szem előtt, és lehetőséget biztosít az 
idősödők számára, hogy kifejtsék a véleményüket, megfigyeléseiket és érzéseiket. Csak 
miután megkapták a visszajelzést s saját teljesítményükről és a csapat hangulatáról, 
léphetnek a munka következő fázisába az idősödők oktatásának szervezői. 
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Halmaz Feladatok Megvalósítás Eszközök 

 
 2. ábra – A fejlesztés halmazai és az azokhoz kapcsolódó feladatok  
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5.4 Következtetések  

1. Számos oktatási és tanulási elmélet létezik, de a szociális kognitív elmélet és a 
szocio-ökológiai elméletek a legalkalmasabbak az idősödők oktatására, mivel a 
korosztály személyes tapasztalatai és befolyásuk az adott szociális környezetre 
kifejezésre kerül. 

2. Az action learning, a tapasztalati tanulás az önálló tanulás és a generációk közti 
tanulás a leghatékonyabb és legrelevánsabb módszerei az idősoktatásnak. 

3. A tanítási módszereknek és technikáknak számos osztályozási módja ismert. A 
megfelelő módszer kiválasztásának a konstruktivista ötleteken kell alapulnia, 
melyek a fejleszteni kívánt területre (kognitív, pszichomotoros, érzelmi) 
vonatkozó tanulmányokra és feladatokra vonatkoznak.  

4. A visszajelzési módszer is igen fontos, mivel ez adja meg a lehetőséget az 
idősödőknek, hogy kifejezzék véleményüket, megfigyeléseiket, érzéseiket. 
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6. Tartalmi vonatkozások 
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TREBAG Kft, Magyarország 

6.1 Bevezetés 

A modern társadalom fejlesztései új kihívásokat kreálnak az idősek oktatásában és 
annak tartalmában (Klercq, 2009, 4-5 oldal). 

Az idős állampolgárok észlelése és helyzete változik. A gondolat, hogy függők, és 
speciális ellátásra van szükségük, utat nyitott egy pozitívabb képnek az idős 
állampolgárokról, mint aktív emberekről. Ez nem mindig alapszik a valóságon, de 
az oktatás segíthet növelni az idősek képességét, hogy megtegyenek dolgokat saját 
magukért és tovább maradjanak aktívak, és hozzájáruljanak a közösséghez. 

A legújabb vizsgálatok különböző országokban azt mutatták, hogy az oktatási és 
kulturális tevékenységek az idősek számára többé-kevésbé kapcsolódnak ahhoz az 
oktatási szinthez, amelyet kaptak. Létezik egy tendencia, mely azon idősek számának 
folyamatos növekedését jelenti, akik beiratkoztak időseknek szóló oktatási programokra 
és kurzusokra.  

Az idősek oktatását a maga modern interpretációjában úgy tekintjük, mint egy 
megvalósítható túlélési eszközt a kritikus társadalmi helyzetben, mely segít fenntartani 
és továbbfejleszteni az idős állampolgár szociokulturális státuszát.  

Ahogyan Schuller és Watson ajánlja, “Azok számára, akik a harmadik korban vannak, a 
tréning és oktatási lehetőségeket nagymértékben meg kellene növelni” valamint “A 
negyedik kor megjelenése azt jelenti, hogy sürgősen ki kell fejlesztenünk egy 
megfelelőbb megközelítést ahhoz a tantervhez, amelyek az időseknek kínálunk fel” 
(Schuller & Watson, 2009, 6. oldal). 

Egyre több és több tudós látja az idősek oktatását az idősek fejlesztése 
kulcstényezőjének, sőt, olyan kérdéseknek is, mint az írástudatlanság és tudatlanság 
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legyőzése az olvasási kérdések fejlesztésével, a szegénység és igazságtalanság 
csökkentése, a szociális és kulturális kapcsolatok kiterjesztése, és az emberek közötti 
közös megértés fejlesztése.  

Amellett, hogy erőfeszítéseket teszünk annak irányában, hogy a formális oktatási 
lehetőségeket elérhetőbbé tegye az idősek számára, a figyelmet az oktatási élmények 
tartalma felé kell fordítanunk.  Fisher (1992) szerint az oktatási intézményeknek 
segíteniük kell az idős tanulókat, hogy megértsék a mai értékeket, kultúrát és 
technológiát. Ahogyan az EuBia projekt Útmutatója írja (2010, 10. oldal): 

Lényegében most már elfogadásra került, hogy az oktatásnak és a tréningnek 
létfontosságú szerepe van abban, hogy segítsünk az idős embereknek döntést 
hozni, hogy döntést gyakorolhassanak időskori életminőségükkel kapcsolatban, 
legyen ez akár a munka, vagy elköteleződés egy önkéntes tevékenység iránt, 
megtakarítás és beruházás, a család jobb megértése és a nemzedékek közötti 
kapcsolatok ápolása, vagy egyszerűen csak az a vágy, hogy tanuljanak, és 
értékeljék eddigi élettapasztalataikat. Egyre több a bizonyíték arra, hogy időskori 
tanulásnak egészségbeli és társas előnyei is vannak, melyet jól támogatnak maguk 
az idősek összegyűjtött önvallomásai is. 

“Az EU szintjén, az idősek egyikei az Európai Bizottság által meghatározott 
célcsoportoknak, ezt tükrözi a 2006-os Kommunikáció “Soha nincs késő tanulni”7 és a 
2007-es akcióterv a felnőttek tanulásáról “Mindig megfelelő az alkalom a tanulásra”8. 
(Ibid., 10. oldal) 

Az EU politikáját ebben a tekintetben alaposan vázolja a Grundtvig, az Európai innováció 
évtizede a felnőtt oktatásban – konferencia dokumentációja9. 

A Pán-európai Fórum az Idősek Oktatásáért Grundtvig hálózat (PEFETE) 
megkülönbözteti az idősek oktatásának négy fő erősségét: 

1. Önirányított és tapasztalati tanulás: az idős állampolgárok gyakran személyesen 
érintettek a saját oktatásukban; egy életnyi tapasztalattal rendelkeznek, melyet 
felajánlhatnak másoknak és általánosságban erősen érintettnek érzik magukat 
az oktatási folyamatban. 

2. Egy hatalmas önkéntes tartalék: sok tevékenység az idős állampolgárok 
oktatásában társas tevékenységek; az idős állampolgárok önkéntesként 
dolgozhatnak az idős állampolgárok oktatásában. 

3. Hozzájárulás a kulturális örökséghez és az emberi tőkéhez: az idős 
állampolgárok fontos szerepet játszhatnak a kulturális örökséggel kapcsolatban. 

4. Szolgáltatók széles köre: az idős állampolgárok oktatását szolgáltatók igen 
széles köre ajánlja fel; egyetemek és a formális oktatás egyéb szervezetei, 

                                                      
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF - “Adult 

Learning: It is never too late to learn” (2006) 
8 http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf - “It is always a good time to learn” (2008): 

9 http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf10/doc_en.pdf - Conference documentation: Grundtvig, a 

decade of European innovation in adult learning – 26-28 January 2010  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf10/doc_en.pdf
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kereskedelmi intézetek, önsegítő szervezetek, önkéntesek helyi csoportjai, stb. 
(Mercken, 2004)  

 

6.2 Idősek oktatási programjai 

A Grundtvig, az európai innováció évtizede a felnőttoktatásban című konferencián 2010 
januárban felvetődött globális kérdések egyike ez volt: Mi a kulcsa az olyan oktatási és 
tréning programok fejlesztésének az idősek számára, amely releváns a szükségleteik 
szempontjából? Vajon a fő cél az lenne, hogy felfrissítse képességeiket vagy tudásukat, 
hogy új tudást sajátítsanak el, hogy megértsék és használni tudják az új technológiákat, 
vagy, hogy elősegítsék az aktív idősödést és a nemzedékek közötti elköteleződést? 
(Anne-Sophie Parent, 2010)  

A 6. workshop világosan állította, hogy az idősek oktatási stratégiáinak az idős emberek 
azon szükségletét kellene megcélozni, hogy aktívak legyenek, és teljes jogú, aktív 
állampolgárok maradjanak. Az élet ciklikus megközelítésén kell alapulnia, és az 
idősekhez kell fordulni, mint célcsoporthoz a fejlesztéssel kapcsolatban. A stratégiáknak 
számításba kell venniük egyes idősek azon szükségletét, hogy alkalmazásban 
maradjanak, ezért szükségessé válik, hogy felfrissítsék képességeiket, és 
összeegyeztessék a munkát a magánélettel.  Különös figyelmet kell fordítani az oktatási 
lehetőségek fontosságára és az elérhető lehetőségekre, és garantálni a rugalmasságot, 
mikor oktatást nyújtunk az időseknek.  

Kulcsfontosságú figyelembe venni és biztosítani, hogy létrehozzuk az elérhető és 
megfelelő tanulási környezetet. Más kérdések, amelyek a célcsoport sajátosságaihoz 
kapcsolhatóak, a tanítási megközelítések, hogy tekintetbe vegyék a lehetséges 
egészséggel kapcsolatos korlátokat és az idős tanulóra kiterjedő általános egészségi 
állapotot, amely személyre szabott/egyéni megközelítést, tanítási módszereket és 
óvatosan megválasztott tanulási sebességet tehet szükségessé. 

Az idősek oktatásának természetét befolyásolja számos tényező. Kétségtelen, hogy a fő 
megfontolás a mai világ globalizáció felé haladó tendenciája: a migráció és a 
soknemzetiségű és multikulturális társadalmak, a globális piacgazdaság stabilizálódása, 
a liberalizáció és a pénzügyi piacok megnyílása, és végül, de nem utolsósorban – az 
információs technológia gyors fejlődése.  

McNair (2009) az új és kibővült tanulási szükségletekről ír, a kulcsfontosságú új 
hajtóerők alapján, amelyek a következők: 

 „Több mobil népesség, olyan helyek biztosítása, ahol az embereknek szerepet 
és helyet kell találniuk egy új közösségben vagy új körülmények között, olyan 
események után, mint a költözés, gyász vagy a kapcsolatok megszakadása, stb.; 
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 egy jóval hosszabb harmadik kor: a legtöbb ember számára egészséges, aktív 
nyugdíjaskor szakasza;  

 egyre több ember él a negyedik korban, akik valamiféle függő helyzetben élnek” 
(McNair, 2009, 51. oldal) 

Ebben a tekintetben mind a felnőtt, mind az idősoktatásnak változásokkal kell 
szembenéznie.  Boggs (1981) szerint a felnőtt oktatási élményeknek meg kell erősíteniük 
a személyes növekedést, könnyebbé kell tennie a felnőttek számára, hogy 
alkalmazkodjanak a belső és külső változásokhoz egészen életük végéig. Boggs úgy véli, 
hogy a felnőttoktatás akkor hosszabbítja meg az életet, ha megfelel az alábbi 
kritériumoknak:  

1. Elősegíti a készségek fejlődését és a pozitív énképet 
2. Segít enyhíteni a félelmeket, előítéletet, illúziókat, és elősegíti a kritikai 

gondolkodást a sztereotípiákról, kulturális mítoszokról és az elfogult 
gondolkodásról  

3. Elősegíti a kreativitást  
4. Segít az egyénnek elmozdulni személyes céljai felé  
5. Segít az egyénnek, hogy toleránsabb, kedvesebb, érzékenyebb, igényesebb és 

megértőbb legyen  
6. Nagyobb lehetőségekhez való hozzáférést biztosít  
7. Közelebb hozza a személyt a teljes potenciáljához  
8. Hozzájárul a pozitív kulturális eszmék és hagyományok újjáéledéséhez. (Boggs, 

D. L. (1981).) 

Malcolm Knowles (1980) hitt abban, hogy a szelf-aktualizáció a felnőttek tanulásának 
elsődleges célja, és az oktatók küldetése, hogy segítsék a felnőtt tanulókat, hogy 
fejlesszék és elérjék teljes potenciáljukat, mint érzelmi, pszichológiai és intellektuális 
lények. Knowles négy dolgot feltételezett a felnőtt tanulókról: (1) A felnőttek 
hajlamosabbak önirányítottabban viselkedni, amely az érettségükből adódik, (2) A 
felnőtteknek személyes történeteik vannak, amelyek definiálják identitásukat és a 
tapasztalati tanulás forrásául szolgálnak, amelyen alkalmazni tudják az újonnan 
tanultakat, (3) A felnőttek motivációja a szociálisan relevánsabb tanulás felé irányul, és 
(4) A felnőtt tanulók a problémamegoldásban azonnal alkalmazható dolgok iránt 
érdeklődnek. (Knowles, 1980) 

McCluski (1974) kategóriákba sorolja az időseknek szóló kurzusokat szükségleteik 
alapján. Az oktatási programok segíthetnek az idősebb tanulóknak kezelni megküzdési 
szükségleteiket – amelyek segítik az egyént abban, hogy megbirkózzon a szociális, 
pszichológiai és fiziológiai változásokkal, amelyek a kor előrehaladtával felmerülnek. 
Egészséggel, fizikai tevékenységekkel, a nyugdíjas évekhez való alkalmazkodással 
foglalkozó kurzusok, valamint megtanulni, hogyan tudunk együtt élni a veszteségekkel, 
jó példák az olyan oktatásra, amely a megküzdési szükségleteket célozza meg.  

Az expresszív szükségletek olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket 
önmagukért végzünk. Ezek a tevékenységek, amelyekből az idősebb felnőtteknek 
elégedettség, öröm, vagy jelentés származik. 
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A közreműködés szükséglete ahhoz az érzéshez kapcsolódik, hogy fontosnak és 
szükségesnek érezzük magunkat, és olyan oktatási lehetőségek segítségével lehet 
megcélozni, amelyek lehetővé teszik az idősek számára, hogy mentorként vagy 
tanácsadókként működjenek.  

A befolyásolás szükséglete egyszerűen definiálható, mint vágy a politikai képességre és 
bölcsességre. A programok képessé teszik erre az időseket, így befolyásolhatják és 
kontrollt gyakorolhatnak életminőségük felett. Egy közösség tagjának lenni alapvető 
emberi szükséglet. Ezen felül a személyes jóllét kimutathatóan erősen függ a társas 
elkötelezettségtől és az állampolgárok közötti bizalom szintjeitől. A tanulás a kielégítő 
szociális identitás fenntartásának és megtalálási folyamatának része, (például hogy 
bizalommal legyen az illető szomszédaihoz), továbbá annak megértése, hogy az egyén 
hogyan illeszthető be egy közösségbe vagy tágabb közösségekbe (földrajzi közösségek, 
szakmai vagy foglalkozási közösségek, vallási közösségek, közös érdeklődésű csoportok, 
stb.). Azok a kurzusok, amelyek ezeket a szükségleteket célozzák meg, a törvény adta 
jogról tanítanak, vagy arról, hogyan tudnak az idősek vezető szerepet betölteni saját 
közösségeiken belül.  

A transzcendencia szükséglete olyan kurzusok által teljesül, amelyek lehetőséget 
biztosítanak az időseknek, hogy művészi, oktatási, fizikai és foglalkozási téren előre 
mozduljanak, így a tanulók jobban érzik magukat idős korukban, összehasonlítva a 
korábbi életszakasszal (Wacker & Roberto 2008).  

Sokféle időseknek szóló oktatási program és kurzus létezik világszerte, óriási számú 
témával, területtel, tanulási céllal és eredménnyel, kivitelezési móddal és tartalommal. 
A minőségi oktatás programok az idősek számára azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy 
megnöveljék intellektuális, fizikai és személyes jóllétüket. Az európai gyakorlat általában 
a nemzeti vagy szervezeti tradíciókra hivatkozik, de a legutóbbi években ez elmozdult 
az EU-s törvények az Élethosszig tartó tanulás programja, és különösen a 
Kulcskompetenciák az Élethosszig tartó tanulásban programja felé10. 

Világosan állítják, hogy a “Kulcskompetenciák a tudás, képességek és attitűdök 
alakjában minden egyes kontextusban megfelelőek, amely minden egyén számára 
alapvető egy tudásalapú társadalomban. Hozzáadott értéket biztosítanak a 
munkaerőpiac számára, társas összetartást és aktív állampolgárságot a rugalmasság és 
alkalmazkodóképesség, elégedettség és motiváció által.” (Ibid., 2006)  

Az időseknek szóló oktatási programok és kurzusok Európa szerte különösen az aktív 
idősödésre fókuszálnak, beleértve a társadalmi összetartást és az aktív 
állampolgárságot, annak érdekében, hogy aktívak maradjanak, és növeljék az 
életminőségüket. Legtöbbször azokra a kulcskompetenciákra hivatkoznak, mint pl. a 
digitális kompetencia, kommunikáció idegen nyelveken, a tanulási készség elsajátítása, 

                                                      
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF, 

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences 
for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF
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szociális és polgári kompetenciák, és végül, de nem utolsósorban a kulturális tudatosság 
és kifejezőkészség.  

Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái, úgyis, mint a tudás, képességek és 
kontextushoz illő, megfelelő hozzáállás kombinációja, mind különösen fontosak a 
személyes kiteljesedés és fejlődés, társas bevonódás, aktív állampolgárság és 
munkaviszony (ahol aktuális) szempontjából. Ez nem csak az új készségek 
elsajátításának folyamata, de a fejlődés és az idős tanuló már létező képességeinek 
felfrissítési folyamata is. 

Napjainkban az idősek oktatására úgy tekintünk, mint ami szorosan kapcsolódik az 
Életminőség metszeteihez és dimenzióihoz, melyet szintén ez a projekt definiál, név 
szerint:  

 Fizikai egészség 

 Pszichológiai egészség 

 Társadalom (integráció, a környezet ismerete) 

 Megnövekedett részvétel (közösségekben, családokban, barátokkal: 
kommunikáció, alkotás) 

 Megnövekedett észlelt kontroll (belső és külső, elsődleges és másodlagos) 

 Személyes növekedés: optimizmus, motiváció 

 Szabadidő, önmagukra fordított idő, hasznos idő. 

6.3 Kulcskompetenciák az idősek oktatásában 

Az európai keretrendszer nyolc kulcskompetenciát11 definiál, és leírja az 
elengedhetetlen tudást, képességeket és hozzáállásokat, amelyek ezekhez köthetőek. 
Ezek a kulcskompetenciák a következők: 

 anyanyelvi kommunikáció, amely annak képessége, hogy fogalmakat, 
gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket fejezzenek ki, verbálisan és 
írásban egyaránt (hallgatás, beszéd, olvasás és írás) és hogy nyelvileg megfelelő 
és kreatív módon lépjenek teljes körű interakcióba egymással társadalmi és 
kulturális kontextusok számos módján; 

 idegen nyelvű kommunikáció, melybe beletartozik az anyanyelvi 
kommunikáció fő képességeinek dimenzióin kívül még ráadásul a mediáció és a 
kultúrák közötti megértés is. A jártasság szintje néhány faktortól függ és a 
hallgatás, beszéd, olvasás és írás képességétől; 

 matematikai képesség, alapvető tudományos és technológiai kompetencia. A 
matematikai kompetencia annak a képessége, hogy fejlesszük és alkalmazzuk a 

                                                      
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF, Key 

competences for lifelong learning—a european reference framework, Annex, Official Journal of the 
European Union, L 394/13, 2006 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF
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matematikai gondolkodást annak érdekében, hogy számos problémát 
megoldjunk mindennapi helyzetekben, hangsúlyt helyezve a folyamatra, 
tevékenységre és tudásra. Az alapvető képességek a tudományban és a 
technológiában a tudás és a módszerek elsajátítására, használatára és a tudás 
alkalmazására vonatkoznak, melyek megmagyarázzák a természeti világot. 
Ezekbe beletartoznak azok a változások, amelyeket az emberi tevékenység 
okozott, és minden egyes ember állampolgári felelőssége; 

 digitális kompetencia, melybe beletartozik az információs társadalom 
technológiájának (ITT) magabiztos és kritikai használata és ezáltal az 
információs és kommunikációs technológia (IKT) alapvető készségeinek 
használata; 

 a tanulás elsajátítása a tanuláshoz kötődik, az a képesség, hogy az egyén 
megszervezze és véghezvigye saját tanulását, akár egyénileg, akár 
csoportokban, egyetértésben az egyén saját szükségleteivel, és a módszerek és 
lehetőségek tudatosításával; 

 szociális és állampolgári kompetenciák. A társas kompetencia a személyes, 
személyközi és interkulturális kompetenciára utal, és a viselkedés összes 
formájára, amely képessé teszi az egyént, hogy hatékony és konstruktív módon 
részt vegyen a társas és a munkahelyi életben. Kötődik a személyes és társas 
jólléthez. A magatartási kódexek és szokások megértése a különböző 
környezetekben, amelyekben az egyének működnek, elengedhetetlen. Az 
állampolgári kompetencia, különösen a szociális és politikai fogalmak és 
struktúrák ismerete (demokrácia, igazság, egyenlőség, állampolgárság és 
állampolgári jogok) felvértezik az egyéneket annak irányában, hogy 
elköteleződjenek az aktív és demokratikus részvétel mellett; 

 kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia az a képesség, amellyel az 
ötleteket cselekvéssé változtatja. Beletartozik a kreativitás, innováció és 
kockázatvállalás, ugyanúgy, mint a projektek tervezésének és menedzselésének 
képessége a célkitűzések elérésének érdekében.  Az egyén tudatában van a 
munkája kontextusának és képes megragadni a lehetőségeket, amelyek 
felmerülnek. Ez az alapja még több speciális tudás elsajátításának, melyek 
ahhoz szükségesek, hogy stabilizálják a társas vagy kereskedelmi tevékenységet 
vagy hozzájáruljanak ahhoz.  Ebbe bele kell, hogy tartozzanak az etikai értékek 
és a jó vezetés ösztönzése; 

 kulturális tudatosság és kifejezőkészség, amelybe beletartozik az ötletek, 
élmények és érzelmek kreatív kifejezésének fontosságának értékelése számos 
médiumon keresztül (zene, előadóművészetek, irodalom és a vizuális 
művészetek). 

Ezek a kulcskompetenciák mind függetlenek egymástól, és a hangsúly minden egyes 
esetben a kritikai gondolkodáson, kreativitáson, kezdeményezésen, 
problémamegoldáson, kockázatértékelésen, döntéshozatalon és az érzések konstruktív 
menedzselésén van.  
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Az idősek oktatási programjainak nagy része Európában a fentebb említett, élethosszig 
tartó tanulást támogató, nyolc kulcskompetenciára utal.  

A speciális esetek az idősek oktatási specialistáinak kulcskompetenciái, továbbá az 
idősoktatási szolgáltatók szerepe lesznek.  

A mai világban egyre több és több idős még mindig érintett a munkaerőpiacon, 
köszönhetően annak, hogy a nyugdíjkorhatár megnövekszik, és további tényezőknek is. 
A Grundtvig statisztikái azt mutatták az Európai felnőttoktatás innovációjának 
évtizedében, a 2010-es konferencián, hogy az idősebb dolgozók foglalkoztatási rátája 
várhatóan a 2004-es 40%-ról meredeken növekedni fog az EU-25-ben 2010-re 47%-ra, 
és 2025-re 59%-ra: ez jóval meghaladja az 50%-os lisszaboni célt, amelyet az 
előrejelzések szerint 2013-ra értek volna el. Az előrejelzés tükrözi az idősebb 
munkavállalók megfigyelt foglalkoztatási rátáját az utóbbi években (2000 óta 4 
százalékponttal növekedett).  

Áttekintve a helyzetet a jelenkori európai társadalmakban, az idős tanulók két fő 
csoportja különböztethető meg: a) azok, akik még mindig dolgoznak (idősoktatási 
specialisták, akik a munkaerőpiac részei), és b) azok, akik már véglegesen nyugdíjba 
mentek.  

Így az idősek ezen két fő csoportjának oktatási igényei különbözni fognak, és ezt 
számításba kell venni, amikor megtervezzük az oktatási programok és kurzusok 
tartalmát.  

Ez felveti a kérdést a kulcskompetenciák azon listájáról, amelyeket felhasználhatunk, 
hogy kompetencia profilokat hozzunk létre egyes jelentős funkciók vagy egyének 
számára egy idősek oktatásával foglalkozó intézményben.  

Az Európai Bizottság egy friss, 2010-es tanulmányában (DG EAC) minden egyes 
kompetencia profilt három elem kombinációjából hoz létre (B.J. Buiskool, S.D. Broek, 
J.A. van Lakerveld, G.K. Zarifis, M. Osborne, 2010, 10. oldal) 

Az első a tevékenységek repertoárjára utal, pl. az aktuális cselekedetek, amelyről 
feltételezhető, hogy valaki képes végrehajtani. A második arra a kontextusra utal, 
amelyben az egyénről feltételezhető, hogy akcióba fog lépni. Ezen felül, foglalkozik 
azzal a felelősségi szinttel, amely a különleges profilú szakembernek 
tulajdonítható. Ez a felelősségi szint függ a kontextustól, amelyben a szakember 
dolgozik, és az autonómia azon szintjétől, amellyel a tevékenységek véghezvitelre 
kerülnek. A harmadik és legutolsó a szükséges kompetenciákra utal, amelyek 
ahhoz kellenek, hogy véghezvigyék ezeket a tevékenységeket. A kontextus 
determinálásával, kiválasztva azokat a tevékenységeket, amelyeket véghez 
szeretnénk vinni, és kiválasztva a szükséges kompetenciákat, egy speciális 
kompetencia profil fejleszthető ki egy speciális pozíció számára.  
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Együtt a kulcskompetencia készlettel, az európai eszközök (ECTS12, ECVET13 és 
EQARF/EQAVET14) használhatók, hogy meghatározzák a modulokat és programokat, és 
összehasonlítsák őket.  A kulcskompetenciák sora meghatározza a tartalmat; az európai 
eszközök meghatározzák a súlyát és a tartalmat létrehozó oktatási program hosszát. 

A kutatás azt is megjegyzi, hogy a kulcskompetenciák sora használható arra is, hogy 
klaszterezzék az oktatási anyagokat, melyeket a Grundtvig program során hoztak létre 
azért, hogy közös fókuszpontot nyújtson számukra azok összehasonlíthatásához, és a 
hiányosságok felismeréséhez.. Ez szintén alapot szolgáltathat a szükségletek 
elemzéséhez a megfelelő modulok és kurzusok kifejlesztésének a kezdőpontjaként, a 
néhány felismert kompetencia körül (Ibid., 15. oldal). 

6.4 További idősoktatási programok Európában 

A jelenkori tudósok hisznek abban, hogy a társadalom közös értékek, tudás és 
képességek készletén nyugszik. Az oktatás mindig fontos szerepet játszott ezek 
generációról generációra történő továbbörökítésében. A megnövekedett várható 
élettartam és a gyors szociális, technológiai és kulturális változások azt jelentik, hogy 
egy sokkal inkább definiált szükséglet mutatkozik az idősek oktatási programjainak 
felfrissítésére és továbbfejlesztésére, különösen tartalmukat tekintve. Egy dolog világos: 
az összes típusú tanulásnak, a formális, nem-formális és informális úton történő 
oktatásnak jelentős szerepe van ebben a komplex folyamatban. 

Az idősek nem egy uniformizált csoport: különböző fokú szintű fizikai, társas és 
pszichológiai függésekkel. Az élet ezen fázisa során a kulcsterületek közé tartoznak az 
életvezetési ismeretek, a személyes pénzügyek, a fizikai és mentális egészség, az 
információ és kommunikációs technológia használata, az aktív állampolgárság, 
ugyanúgy, mint a tágabb értelemben vett tanulás (pl. művészetek, kultúra, filozófia), 
melyeket céltudatosan és jelentéssel telítetten végzünk az életben.  

Léteznek szintén jelentős kérdések, amelyek a nemmel és az egyedül éléssel 
kapcsolatosak. Lehetnek olyan esetek, ahol az időseknek új készségeket kell 
elsajátítaniuk, mint például a férfiaknak főzni, és a pénzügyi szervezés (személyes 
pénzügyek szervezése) a nőknek. Talán még a csökkent mobilitással, a hallás 
gyengülésével, a rossz látással és más kérdésekkel is meg kell birkózzanak, amelyek a 
korral kerülnek előtérbe, és bizonyos fokú függőséget eredményeznek. Ebből adódóan 
a jó és hatékony oktatási tartalmaknak figyelmet kell fordítaniuk mindezen kérdésekre: 

                                                      
12 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm. European Credit Transfer and 

Accumulation System 

13 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm  - European Credit System for 

Vocational Education and Training 

14 www.eqavet.eu  - European Quality Assurance Reference Framework 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm
http://www.eqavet.eu/
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jelentés és szándék, egészség és pénzügy, kommunikáció (beleértve az IKT tudást), 
állampolgári ismeretek és aktív idősödés.  

A legutóbbi években egy tendencia bontakozott ki a speciális témát célzó, új programok 
kifejlesztésében. Érdekes megközelítéseket mutattak be, mint például:  

1. Pénzügyi ismeretek15. A számlázási és pénzügyi műveltség szintjei 
általánosságban ismerten alacsonyak a felnőtt népesség körében és különösen 
az idősebb emberek között, akik kevesebb releváns oktatást kaptak az 
iskolában, és azok, akiknek kevés szükségük volt arra, hogy szinten tartsák 
képességeiket felnőtt éveik során. Azonban a nyugdíjazás pontján a legtöbb 
ember szembenéz annak szükségletével, hogy új módokon kezelje a pénzt, és 
több komplex pénzügyi döntést hozzon meg, mint az addigi élete során.  

2. Az egészségügyi ismeretek fontos szerepet játszanak az egyén életének minden 
állomásán, de különösen fontosak a harmadik korban.  Itt az egészséges 
életstílus, diéta és testmozgás megértése szintúgy, mint az orvosi kezelések és 
lehetőségek megértésének képessége kritikus fontosságú lesz az életminőség 
szempontjából, és komoly függő helyzet előfordulását halaszthatja el. Ez a 
kérdés több annál, mint túllépni egy formális információn: egy kritikus 
dimenzió, amely fontos a lehetőségek megértésében, és a függetlenség és 
autonómia fenntartásában. 

3. Információs és kommunikációs technológia 

Az utóbbi években az IKT fejlesztései, különösen a szociális “networking”, új 
értelmet adott ezen célok elérésének, de sok ember számára a tradicionális 
oktatási útvonalak talán inkább elfogadhatóak, egyrészt a technikai készségek 
hiánya miatt, vagy akár a szemtől szembeni kapcsolat előnyben részesítése 
miatt. Az szintén valószínű, hogy a szemtől szembeni kommunikáció 
hatékonyabb a társas kohézió elősegítésében. Valójában az online szociális 
networking eredményezhet társas megosztottságot, elősegítve a jóval 
specializáltabb globális közösségeket, miközben az emberek egyre növekvően 
elszigetelődnek saját közvetlen szomszédaiktól. Az idős tanulók messze a 
legnagyobb csoportja (a formális és informális tanulásban) az IT valamely 
aspektusáról tanulóknak. Az 55 év feletti tanulók mintegy 40%-a a 
“számítógépes készségeit” kívánja fejleszteni (és ez az arány fokozatosan 
emelkedik a korral, és a nyugdíjasok között a legmagasabb). Valószínű, hogy a 
motivációba itt beletartozik az is, hogy lépést tartsanak a fiatalabb generációval, 
és fejlesszék azokat a képességeiket, amelyek segítségével kommunikálhatnak 
a távoli családdal és barátokkal, emellett fejlesztik kommunikációs/műveltségi 

                                                      
15 TANULJUNK A PÉNZRŐL: A tanuljunk a pénzről projekt a felnőttek alaposabb pénzügyi oktatási igényét 

célozza meg, hidat képezve az alapvető pénzkezelés és a pénzügyi termékek és tanácsadók által nyújtott 
információk között. http://www.life-academy.co.uk/  

http://www.life-academy.co.uk/
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készségeiket, és törekednek a társas érintkezésre egy szociálisan elfogadott 
‘tárgyon’ keresztül. 

4. A tanulás idős emberek számára különös fontossággal bíró negyedik területe, 
hogy tanuljanak az állampolgárságról, a teljes spektrumot, az elköteleződés 
formális folyamataitól kezdve (megérteni a helyi és nemzeti demokrácia 
működését, és hogy hogyan tudják befolyásolni a politikát) a kevésbé formális 
folyamatokig bezárólag, a helyi közösségben és a helyi döntések 
befolyásolásában. Az emberek a harmadik korban különösen jó helyzetben 
vannak ahhoz, hogy hozzájáruljanak a politikai folyamatokhoz (mind formálisan 
és informálisan), élettapasztalatuk miatt, és mert gyakran több szabadidővel 
rendelkeznek. Egyesek specifikusan időseket érintő kérdések feletti befolyást 
keresnek; mások hangot keresnek, mint állampolgárok a szociális kohéziót 
érintő tágabb vitákban, szomszédság tervezésben vagy nemzeti politikában, 
megint mások egyszerűen csak kapcsolatban akarnak maradni azzal, ami a 
világban éppen megy, anélkül, hogy aktívan be kívánnának avatkozni. 

5. Egy további kérdés a gondviselés. Ebbe beletartozik a fizetett és az önkéntes 
ápolók képzése. A személyzet képzésének világosan a legnagyobb befolyása van 
a bentlakásos gondozásra szorulók életminőségére, és az utóbbi években nagy 
erőfeszítéseket tettek annak irányába, hogy azon személyzet képességeinek 
szintjén javítsanak, akik a rászorulók bentlakásos otthoni gondozását végzik. 
Ugyanakkor a rokonok is nagyobb arányban végeznek gondozást, általában ők 
is a harmadik korban vannak, és függő helyzetben lévő szüleiket vagy 
házastársukat gondozzák. Kis mennyiségű képzés áll rendelkezésre, hogy 
segítsen nekik e feladat elvégzésében.   

A jelenlegi gyakorlatok felülvizsgálata számos közös vonást határozott meg, tekintettel 
a felkínált osztályokra, név szerint: 

 Művészet 

 Aktív idősödés 

 Személyes pénzügyek (közgazdaság, üzlet) 

 IKT képességek, beleértve a számítógépes órákat, internetet, skype-ot és más 
alkalmazásokat  

 Kreatív művészetek és kézművesség (pl.: könyvek, kerámia, rajzolás/festés, 
nemez, fémek, fa vagy szobrászat). 

 Tanulás az építészetről 

 Irodalom 

 Zene, és megtanulni egy hangszeren játszani 

 Fotográfia 

 Tánc 

 Egészség (és fittség) pl.: testgyakorlás 

 Otthon és kert 

 Történelem 
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 Nyelvtanulás 

 (Interkulturális) kommunikációs készségek 

 Színház és dráma 

 Utazás 

 Írás 

 Speciális események, beleértve a beszélgetős klubokat, fórumokat, 
kirándulásokat és előadásokat. 

Néhány elterjedt egészségügyi téma például: 

 Gyakorlatok (fizikailag aktív idősödés) 

 Specifikus korral kapcsolatos betegségek (pl.: demencia) 

 Időskori depresszió 

 Pszichológiai egészség intellektuális és mentális ingerlés révén 

 Gyógyszeres kezelés és gyógyszerek 

 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások 

 Megelőzés 

 Fájdalom és tüneti kezelés 

 Egészségügyi témák (pl.: test és szájhigiénia) 

Tudósok, mint Dr. Gene Cohen az USA-ban (sok más mellett) rámutatnak az idősek 
folyamatos mentális és intellektuális ingerlésének előnyeire, a tanulásban való részvétel 
és az agy regeneráló képessége által (Cohen, 2000). 

6.5 Idősek oktatási programjai: formák és 
kivitelezési módok 

A felnőttoktatás kurzusokon keresztül történik, és sok esetben ezek a kurzusok egy 
nagyobb program részei. Megalkotni és kifejleszteni ezeket a programokat olyan 
különleges terület, amelybe beletartoznak a következő tevékenységek: 
tananyagtervezés program és modul szinten; olyan programok kifejlesztése, amelyek 
rugalmasak a munkaidő szempontjából (teljes munkaidős/részmunkaidős); időzítés 
(modularitás) és helyszín (szemtől szembeni/távolsági/vegyes), a felnőtt személyes 
helyzetének a számításba vétele (B.J. Buiskool, S.D. Broek, J.A. van Lakerveld, G.K. 
Zarifis, M. Osborne, 2010). 

A programok és kurzusok számos tanulási módon kivitelezhetőek: 

 Formális 

 Nem-formális 

 Informális, vagy 

 A fentiek keveréke 

A programok és kurzusok csoportokra bonthatók, függően az alábbi tényezőktől: 
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 Jelenlét módja: 
o résztvevő 
o nem-résztvevő 
o vegyes, mint a vegyes tanulás, például a szemtől szembeni és online tanulás 

együtt 

 Eredmények és a kivitelezés módja: fizetős és nem-fizetős kurzusok, 
beszélgetős csoportok, különleges események és kirándulások 

o Fizetős kurzusok 
o Fizetős kurzusok nem fizetős alapon: mikor az idősek fizetős kurzusokra 

járnak, melynek nem fizetős az alapja, anélkül, hogy teszteket írnának vagy 
értékelést kapnának  

o Nem fizetős kurzusok/órák, pl. ahol az idősek más idősekhez csatlakoznak, 
akik művészetet, történelmet, zenét, nyelveket, számítógép-használatot, 
stb. tanulnak. Ebbe tartoznak bele a beszélgetés alapú kurzusok. 

o Beszélgetős csoportok, speciális események és kirándulások 

 A kurzusok tartalma és formátuma 
o formális 
o informális 

Az idősek oktatási programjainak tartalma és kivitelezése sokat fejlődött, köszönhetően 
néhány kulcskérdésnek és aspektusnak, mint például: 

 Megtervezett kurzusok speciális tanulási eredményekkel és értékelési 
feljegyzésekkel, az előrehaladási teljesítmény figyelemmel kísérésének 
segítségével  

 Összpontosítás az együttes tanulásra, önirányított és szituációs tanulásra, és a 
tanulás problémamegoldó megközelítéseire  

 A legtöbb oktatási program figyelembe veszi az idős tanulók speciális 
szükségleteit. 

 Alkalmazkodás az idős tanulók egyéni szükségleteihez és a tevékenységek 
diverzifikációja  

 Olyan praktikus témák felkínálása az idős tanulók számára, ahová behozhatják 
szükségleteiket és tapasztalataikat  

 Tanítási készségek és tolerancia, kritikai és konstruktív hozzáállás, a tanulás 
elsajátítása és fogékonyság a változásokra  

 Önbizalom kifejlesztése, és jobb interperszonális, interkulturális és 
kommunikációs készségek 

Az oktatási programok tervezése általában lefedi a következő területeket: 

 speciális kompetenciák és képességek megszerzése  

 kommunikációs stratégiák kialakítása  

 a tanuló személyes idejének jobb tervezése és megszervezése 

 a kreativitás bátorítása 

 a tanuló másokkal történő kommunikációjának fejlesztése  

 autonóm tanulás és az autonómia fejlesztése  
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 a tanulók megnövekedett önbizalma és magabiztossága  

 tudatosság és ismeretek más országokról, kultúrákról, szokásokról és 
hagyományokról 

 jobb kommunikáció többnyelvű és multikulturális társadalomban, 
megnövekedett részvétel 

Ahogyan a lett projektpartnerek megjegyezték, a megfelelően kiválasztott idősekkel 
való munkamódszereknek hatása van a tartalmak befogadására, és magasabb 
hajlandóságot fognak eredményezni azon a téren, hogy az idősek részt vegyenek az 
órákon, több bátorságot, elkötelezettséget és asszertivitást mutassanak. 

A jó gyakorlatok alapján az intézményekben ellátást nyújtanak az alkalmazottak 
részére, annak érdekében, hogy: 

 Elérjék, hogy az oktatók többet tudjanak a tanulók tapasztalatairól és 
szükségleteiről  

 Megfelelő módszereket használjanak, amelyek motiválják, aktivizálják és 
bátorítják az együttes tanulást.  

 Képezzék az oktatókat a szükségek didaktikai, módszertani és szociális 
készségek és kompetenciák terén, hogy hogyan dolgozzanak ezzel a speciális 
célcsoporttal  

 Kiválasszák a korcsoport részére megfelelő oktatási anyagot  

 Ellássák a tanulókat alapokkal, indoklással és bizonyítékokkal, hogy a tanulás 
miért fogja fejleszteni személyes, interperszonális és kommunikációs 
képességeiket  

 Kulturális aspektusokat hozzanak be az oktatási ellátásba  

 Bátorítsák a részvételt, megerősítést, befogadást és az interperszonális és 
interkulturális képességek fejlődését 

 Olyan technikákat alkalmazzanak, amelyek motiválják az idős tanulókat a 
tanulásra 
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6.6 A tanulók motivációja 

A legtöbb ember számára a tanulási minták a korral változnak. A NIACE kérdőív adatai 
azt mutatják, hogy azok, akik folyamatosan tanulnak, egyrészt valószínűbb, hogy 
hosszabb ideig tanulnak (az adott tárgyat 3 vagy több évig is próbálják elsajátítani); 
másrészt vagy otthon tanulnak, vagy egy felnőttoktatási intézményben (inkább, mint 
egy formális oktatást végző főiskolán vagy egyetemen); végül egyaránt tanulnak olyan 
órákon, amelyeket “ingyenesen” szolgáltatnak, vagy fizetniük kell értük. Kevésbé 
valószínű, hogy a foglalkoztatás érdekében vagy formális képesítések végett tanulnak, 
és valószínűbben hivatkoznak társadalmi és személyes motivációkra (Aldridge & 
Tuckett, 2007). 

Amikor a motivációról beszélünk, meg kell jegyezni, hogy a legtöbb esetben azok az 
idősek, akik különböző kurzusokra/órákra járnak, a tanulásban a tanulás öröme végett 
érdekeltek, valamint a társaikkal való kommunikációban a tanulási folyamat során, nem 
pedig hogy jegyet, bizonyítványt, krediteket vagy diplomát kapjanak.   

Létfontosságú az életminőség, az aktív idősödés és a világ kihívásainak való megfelelés 
tekintetében, hogy mentálisan aktívak maradjunk; ez nagyobb lehetőségeket biztosít az 
időseknek az aktív állampolgárságra, bevonódásra és a társadalomba való részvételre, 
küzdve az elszigeteltség és az időskori kirekesztettség ellen, emellett különösen 
fejlesztve az alábbi képességeket, mint például: 

 problémamegoldó képességek 

 emlékezeti képességek 

 kognitív képességek 

 kommunikációs képességek 

 interkulturális képességek 

 kreatív képességek 

A fent említett képességek segítenek a résztvevőknek, hogy megszerezzék a szükséges 
önbizalmat és támogatást, hogy tájékozódhassanak napjaink összetett életében és 
annak kihívásaiban, hogy érintettek és aktívak maradjanak, és biztosítsák jóllétüket és 
jobb életminőségüket.  

Az időseknek szóló oktatási programokat főként a résztvevők érdeklődési köréhez és 
szükségleteihez címezik, tükrözve az adott személy jóllétét, más nézőpontból világítva 
meg azt, mint például:  

 szociális 

 érzelmi 

 fizikai 

 környezeti 

 intellektuális 

 spirituális, és 

 foglalkozási (hogyha aktuális) 
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A fentiekhez ráadásul, más idősek érdeklődését és szükségleteit (pl.: életstílus) szintén 
megcélozzák. 

Amennyire a tanárok és oktatók érintettek abban, hogy elérjék, hogy a tanulók 
motivációja megnőjön, az időseknek szóló oktatási programokat a tanulók 
specifikumainak megértésével kellene alkalmazni, mint például a kor jellegzetességei, 
figyelembe véve a különböző tanulási stílusokat, a képzés megfelelő tempóját, valamint 
hogy a meghatározottan szükséges tanfolyamok emberi gondoskodással és 
együttérzéssel kerüljenek kivitelezésre, magában foglalva a szükséges szakértelmet és 
képességeket, amely a célcsoporttal való foglalkozáshoz kell.  

Az Európa-szerte legfőbb, idősekkel foglalkozó szervezetek és az EU által támogatott 
projektek és kérdőívek sokrétű vallomásokat nyújtanak a tanulásban történő részvétel 
által hozott értékekről és előnyökről. 

Ami a részvételt illeti a Társas Tanulási Tevékenység (TTT) felnőttképző csoportjaiban, 
melyet az Európai Bizottság az Innovációért, Egyetemekért és Képességekért (IEKR) 
Részlege, valamint a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Részleg Központja (NKFK) 
szerveznek, rámutattak számos kulcsfontosságú kérdésre, amelyek a képzési 
programokra hivatkoznak, mind tartalmuk, mind kivitelezésük tekintetében, beleértve 
ezeket: 

 Tanulói elkötelezettség - bevonás 

 Tanulói kitartás – megtartás 

 Tanulói fejlődés/eredmény – megszerzés 

 Tanulói fejlődés - továbbhaladás 

 Az egész folyamat rögzítése és ellenőrzése 

Vagy, más szavakkal: 

 A tanulók elkötelezése; 

 A tanulók kitartásának támogatása; 

 A tanulók eredményeinek mérése; 

 A tanulók eredményeinek rögzítése; 

(Összegző jelentés a társas tanulási tevékenységről az Egy lépéssel előre programban, 
Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság, London, 2009. április 20-22.) 

Az Integráció a Befogadásért (I2B) projekt16 szolgáltat néhány példát (Jó gyakorlatok és 
példák áttekintése), amely kiemeli az idős emberek legmagasabb kockázatát a szociális 
kirekesztettségre, mint például az egyedülálló idősek etikai közösségekben, fogyatékkal 
élő vagy krónikusan beteg idősek, támogatásra és gondozásra szoruló idősek, idős, 
szegénységben élő nők, és olyan idősek, akiket a hajléktalanság fenyeget. 

Ez olyan égető kérdésekkel foglalkozik, mint például: 

 Szegénység 

 Magányosság (elszigeteltség) 

                                                      
16 http://www.i2i-project.net/index.php  

http://www.i2i-project.net/index.php
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 Nem (különleges kockázatok a férfiakra és a nőkre nézve) 

 Nagyon idős kor 

 Rossz egészségi állapot  

 Migráns háttér 

 Munka elvesztése 

 Alacsony hozzáférés a szolgáltatásokhoz (pl.: IKT, szállítóeszközök) 

A fentiek elég általánossá váltak napjaink idősödő Európájában, az Európa-szerte 
jelenlévő több etnikumú és multikulturális társadalmakban, és figyelmes átgondolást és 
különleges figyelmet igényelnek, mikor az időseknek szóló oktatási programokat, 
témákat és a kurzusok tartalmát tervezzük meg.  

6.7 Következtetések 

Az élethosszig tartó tanulás koncepciója láthatóan az évszázad vezető elképzelése. 
Meghaladja a hagyományos ellentétet, vagy inkább szembenállást az elsődleges, 
alapvető oktatás és a továbbképzés között. Manapság az oktatás egy tanuló társadalom 
koncepciójával áll kapcsolatban, mely egyenlő tanulási lehetőségeket biztosít 
mindenkinek. Az időseknek szóló oktatás, mint az élethosszig tartó tanulás fogalmának 
integráns része, nem korlátozódik arra, hogy csak magasabb készségeket, átképzést 
vagy a meglévő tudás felfrissítését célozza. Második vagy harmadik esélyt kínál, 
biztosítja az egyén folyamatos fejlődését és önfejlesztését. Az integráció a formális és az 
informális oktatás között lehetővé teszi minden állampolgár számára, hogy különböző 
oktatási helyzetekben tanuljon, hogy a folyamat aktív résztvevője legyen, valamint 
szerepe legyen mind tanárként, mind tanulóként a tanulási közösségben. Az élethosszig 
tartó tanulás koncepciója és az időseknek szóló oktatás átfogó oktatást biztosít kora 
gyermekkortól kezdve egészen időskorig.  

Általában az időseknek szóló oktatási programok és kurzusok lehetőségeket ajánlanak 
fel az idősek számára, hogy  

 aktívan elkötelezzék elméjüket, és 

 kapcsolatban maradjanak egymással a részvételen alapuló tanulási 
élményeiknek köszönhetően  

Mindenesetre az időseknek szóló oktatási programok és kurzusok függeni fognak a 
tagok tehetségétől és érdeklődési körétől. 

Ahogyan azt a felnőttoktatásról szóló Mindig jó az alkalom a tanulásra 2007 akcióterve 
állítja, amely alkalmazható a felnőttoktatásra is egyaránt,  

Kulcsfontosságú kihívás a felnőttoktatás számára, hogy olyan szolgáltatást 
vigyünk véghez, amely egyszerre felel meg a felnőtt tanuló igényeinek, és nyújt 
magas minőségű választ a munkaerőpiac és a társadalom szükségleteire, valamint 
további keresletet hoz létre.   
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Ahogy az Akcióterv további részében írják:  

Az ellátás minőségét érinti a politika, erőforrások, az elhelyezkedés, és egy seregnyi 
más tényező, de a kulcsfaktor akkor is a kivitelezésbe bevont személyzet minősége. 
Eddig számos tagállamban kevés figyelmet fordítottak a felnőttoktatási személyzet 
képzésére (kezdeti és folytatólagos), státuszára és fizetésére. A felnőttoktatási 
személyzet ebben a kontextusban nem korlátozódik csak a tanárokra és oktatókra, 
hanem beletartozik a menedzsment, a személyes tanácsadók, mentorok és az 
adminisztráció is. Képesnek kell lenniük megszólítani a különleges csoportok 
különféle szükségleteit. A személyzet minősége kritikus fontosságú, mikor a felnőtt 
tanulókat akarjuk motiválni a részvétel felé.  

Hogy tovább értelmezzük a 2007-es akcióterv szekciót, tekintettel a kormányzatra, az 
időseknek szóló oktatási szolgáltatók jó kormányzására, a következőképpen tudnánk 
jellemezni őket: 

 az idős tanulóra fókuszál; 

 a tanulást innovatív módon közelíti meg; 

 hatékony szükségletelemzést végez; 

 hatékony adminisztrációs rendszerekkel és megfelelő erőforrásokhoz való 
hozzáféréssel rendelkezik; 

 szakmailag képzett a személyzete; 

 minőségbiztosítási eljárásokat dolgoz ki a szolgáltatók számára; 

 erős eredményeken nyugvó ellenőrzési és értékelési rendszereket alkalmaz 
nemzeti keretek között; 

 szorosan együttműködik más oktatási területekkel és szervekkel. 

Az idősek nézőpontjából a programoknak: 

 meg kell felelnie igényeiknek; 

 jobban kell szolgálnia a személyes, szociális és gazdasági érdekeiket; 

 biztosítania kell jóllétüket és életminőségüket; 

 segítenie kell felfrissíteni képességeiket és tudásukat, új tudást elsajátítani, 
megérteni és felhasználni az új technológiákat, ösztönözni az aktív idősödést és 
a nemzedékek közötti elkötelezettséget. 

A nemzedékek közötti tanulás egyre  fontosabb kérdés lett ebben a tekintetben.  

Az időseknek szóló oktatás és az élethosszig tartó tanulás most már valósággá vált, egy 
ösvénnyé, mely folyamatosan alkalmazkodik a követelményekhez, és képes 
szembenézni a változó világ kihívásaival. 

Az Európai Unió Grundtvig programjának szerepe folyamatosan nő ebben a tekintetben. 
A Grundtvig programokat arra tervezték, hogy bátorítsák az élethosszig tartó tanulás 
európai dimenzióját, és magában foglalják a felnőttoktatás minden szintjét és 
tényezőjét, és a tanulás minden formáját: formálist, nem-formálist és informálist. A 
Grundtvig “Sikertörténetek” választ adnak az európai idősödő népesség oktatási 
kihívásaira, és segítenek olyan ösvényeket biztosítani a felnőttek számára, amelyekkel 
növelhetik tudásukat és képességeiket (Európai Bizottság, 2007).  
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Alant néhány ötlet szerepel, amelyek vezérfonalként használhatók gyakorlatok jövőbeli 
kifejlesztéséhez, melyeket Anne-Sophie Parent mutatott be, az AGE elnöke, a Grundtvig, 
az Európai innováció évtizede a felnőtt oktatásban konferenciáján, 2010 januárjában, 
név szerint: 

 Az idősek oktatásának és képzésének egyik prioritásának kell tekinteni, hogy 
választ adjon a demográfiai kihívásokra. 

 Felismerni az idős népesség sokszínűségét és tisztelni és értékelni az 
egyéniségüket az oktatásban és képzési kínálatban.  

 Az időskorban történő tanulásra számos kontextusban sor kerülhet, és az idős 
tanulók láthatóságát számos oktatási és képzési kontextusban hangsúlyozni és 
ösztönözni kellene.   

 Kerüljük el a feltételezéseket az idősebb emberek lehetőségeiről és 
motivációiról, hogy tanulók legyenek, bármilyen életkorban. 

 A pedagógiai megközelítéseknek hasznot kellene húzniuk az idősebb felnőttek 
élettapasztalatainak felhasználásából. 

 Tudomásul kell venni, hogy az oktatás, képzés és tanulás a gyorsan változó 
szocio-ökonómiai és politikai forgatókönyv hátterében zajlik. 

 Fogékonynak kell lenni az új ötletekre, fel kell készülni, hogy új kihívásokkal 
nézünk szembe, és fel kell ismernünk azt a változó szerepet, amelyet az idős 
emberek fognak játszani társadalmunkban. 

 Szükség van olyan projektekre, amelyek különösen az idősebb tanulók 
szükségleteire fókuszálnak, és a különösképp törékeny csoportokra, mint az 
idősebb nők, migránsok, szociálisan kirekesztett idősek, valamint olyan 
projektekre, amelyek figyelembe veszik a nemzedékek közötti tanulás és 
együttműködés lehetőséget és körét. 
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7 Oktatók és intézményi dolgozók 

Nagy Enikő 

TREBAG Kft, Magyarország 

7.1 Bevezetés 

Napjaink változó oktatási környezetében, valamint az idősek tanulási folyamatának új 
irányai tükrében fontos felismerni az ezen korcsoport oktatásával foglalkozók 
szerepköreinek megváltozását is. Az idősek tanulására már egyre kevésbé a formális, 
egyre inkább a nem-formális és informális oktatási forma a jellemző. Ezzel 
párhuzamosan az oktatóval szembeni elvárás is változik: az információ forrása helyett 
egyre inkább a tanulási folyamat segítőjeként, moderátoraként tekintenek rá. Az idősek 
számára tanfolyamokat, tréningeket, nem-formális oktatást kínáló intézményeknek 
alapvető érdekük, hogy tisztában legyenek azzal, milyen szerepeket tölthetnek be a 
felnőttoktatók és milyen kompetenciákra van szükségük ahhoz, hogy sikeresen tudják 
átadni a tudásukat, hol és hogyan tudjuk megkeresni őket és megtartani intézményünk 
oktatójaként.  

7.2 Az idősek oktatásának változó körülményei 

Amikor az oktatás szóba kerül, hagyományosan egy iskola, vagy egyetem képe jelenik 
meg lelki szemeink előtt, ahol a tanulók és az oktatók egy szabályos tanteremben 
tanulnak. Azonban ha jobban belegondolunk a tanulás sokkal több mindent foglal 
magába. A fent leírt hagyományos, formális oktatásnak továbbra is nagy szerepe van az 
oktatási rendszerben, elsősorban a közoktatásban, azonban a felnőttoktatás, ezen belül 
is főképp az idősek oktatása a formálisból a nem-formális és informális rendszerű 
oktatás felé eltolódó erős tendenciát mutat az utóbbi időkben.  Ezzel párhuzamosan 
folytonosan változnak az oktatási és tanulási módok, új tanulási motívumok és 
inspirációs források jelennek meg, a tanár-diák kapcsolatot intenzívebb együttműködés 
jellemzi, és végül, de nem utolsósorban a médiának és a számítástechnikának egyre 
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nagyobb szerep jut az oktatásban. A felnőttoktatóknak alkalmazkodniuk kell ezekhez a 
változásokhoz és hozzáigazítani oktatói szerepüket az új elvárásokhoz. A „tudás egyedüli 
forrása” szerepet fokozatosan fel kell cserélniük a moderátor, facilitátor, néha még 
menedzser szerepkörére is.  

7.3 Hogyan tanulnak az idősek? 

Az idősebb generációk tanulási folyamata jelentősen különbözik a fiatalabbak 
intézményesített tanulásától, mert a tanulás sokkal önállóbb, öncélúbb lesz. Az időskorú 
tanuló sokkal jobban tudja, mit szeretne elsajátítani és sokkal gyakorlatorientáltabb, 
megfoghatóbb, azonnal alkalmazható tudást keres. A felnőttoktatásnál ez két irányba 
mutathat: tanulás a jobb munkaerő-piaci lehetőségekért, vagy egy érdekesnek talált 
terület körüljárása, mely hozzájárul az életminőség javulásához. Az időseknél 
meglehetősen ritka a szakmai karrier központú tanulás. Ugyan néhányan még dolgoznak 
nyugdíjba vonulásuk után is, a leggyakoribb okok a tanulásra a hobbival, vagy 
szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tudás bővítése. Általában az idősek célja a 
tanulással az életminőségük javítása.  

A hatékony tanulás formája is általában más az idősödőknél. Ritkán sorolható a formális 
oktatás körébe, inkább nem-formális, vagy informális tanulás jellemző erre a 
korosztályra. Formális oktatás alatt a strukturált oktatást értjük, mely egy oktató vagy 
képző központ által valósul meg, s valamilyen végzettséghez vezet. A nem-formális 
tanulás szintén lehet strukturált, de nem feltétlenül oktatási vagy képzési intézmény 
által valósul meg, nem vezet végzettséghez. Az informális tanulás nem szervezett 
tanulás, elsősorban a hobbival, szabadidő tevékenységekhez, családhoz kapcsolódik, és 
nem vezet képzettséghez.  

7.4 A felnőttoktatók változó szerepe 

A felnőttoktatás változó igényei és változó feltételei a felnőttoktatói szerepek 
változásához vezetett. Az osztálytermi környezet már nem az egyedüli módja az idősek 
oktatásának és az új oktatási helyszínek, módszerek és tanulási stílusok mellett a 
tanárok szerepe is új formákat ölt. A Felnőttoktatási trendek és kérdések Európában 
(Adult Education Trends and Issues in Europe)17 című tanulmány szerint hat tevékenységi 
terület határozható meg a tanári szerepkörökkel kapcsolatban: 

1. Tanítás az új kihívásokra válaszolva, tanulóközpontú megközelítéssel, a tanulók 
igényeit figyelembe véve.  

                                                      
17 http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/trends_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/trends_en.pdf
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2. Menedzsment: A felnőttoktatásban igen fontos, hogy valaki azonosulni tudjon 
ezzel a szereppel és hirdesse a képzéseket, hozzon létre új piacot, a képzéseket 
továbbvigye, mindamellett, hogy közben napi szinten és lokálisan is vezeti az 
intézményt, menedzseli a humán erőforrás és a képzések folyamatának 
kérdéseit.  

3. Tanácsadás és útmutatás: Az idősebb tanulóknak szükségük lehet arra, hogy 
felmérjék tanulási szükségleteiket, s olyan kurzust találjanak számukra, mely 
megfelel ezeknek az elvárásaiknak. Ez magában foglalja a tanulmányi kínálattal 
kapcsolatos információk áttekintését és a tanulási folyamaton való 
végigkísérést is.  

4. Média és modern technológia használata: Napjaink égető szükséglete, melyet 
a tanároknak is figyelembe kell venniük. Magában foglalja új szoftverek, 
médiaeszközök használatának elsajátítását, ezek használatát, az internet, az 
online felületek és a közösségi hálók lehetőségeinek tudatosítását.  

5. Programtervezés lehet stratégiai típusú: pl. az oktatási koncepció és a tanítandó 
kurzusok megtervezése, vagy operatív: pl. a kurzusok mindennapi 
megtervezése és kivitelezése.  

6. Támasz.  Ez alatt mindazt értjük, ami kíséri és támogatja a fent leírt 
tevékenységeket. 

Egy felnőttoktatásban dolgozó idős tanulókat tanító oktatónak esetlegesen a fent 
említett szerepkörök nagy részét be kell töltenie. Ez a komplex szerep számos 
kompetenciát kíván, melyeknek egy része nagyon különbözhet a klasszikus tanári szerep 
elvárásaitól.  

7.5 A felnőttoktatók kompetenciái 

Mint az előző részből is kiderült, a felnőttoktatóknak különböző szerepköröket kell 
betölteniük és többféle kompetenciával kell rendelkezniük, hogy motiválják az idős 
hallgatókat és át tudják sikeresen adni számukra a tudást.  

Az Európai Bizottság számára készült, A felnőttoktatók kulcskompetenciái (A 
felnőttoktatói szakma kulcskompetenciájának referenciakerete kifejlesztéséhez)18 című 
tanulmány felsorolja a felnőttoktatók legfőbb kompetenciáit.  

„ A1) A saját gyakorlatra vonatkoztatott szisztematikus reflektáláshoz szükséges 
személyes kompetencia: teljesen autonóm egész életen át tartó tanulás elkötelezettje. 

                                                      
18 Key competences for adult learning professionals (Contribution to the development of a reference 

framework of key competences for adult learning professionals) http://ec.europa.eu/education/more-
information/doc/2010/keycomp.pdf 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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A2) A kommunikáció és a felnőtt tanulókkal, kollégákkal, döntéshozókkal való 
együttműködés interperszonális kompetenciája: jó kommunikátor, csapatjátékos, 
közösségi ember.  

A3) Kompetencia, mely képessé teszi a tanárt, hogy tudatosan figyelje és felelősséget 
vállaljon az intézményért, melyben különböző szinteken folyhat a felnőttoktatás 
(intézményi, szektorális, szakmai és közösségi szinten is): felelősséget vállaljon a 
felnőttek tanulásának további fejlődéséért is. 

A4) Kompetencia, mely képessé teszi a tanárt arra, hogy a saját szakterületén használja 
a szaktudását és a rendelkezésre álló forrásokat: szakértőnek lenni.  

A5) Különféle tanulási módszerek, stílusok és technikák alkalmazásának kompetenciája, 
mely magában foglalja a média ismeretét, új lehetőségek és e-készségek felismerését 
és kritikus értékelését: képesnek lenni a felnőttoktatásban különböző tanulási módok, 
stílusok és technikák alkalmazására.  

A6) Kompetencia, melynek segítségével az oktató motiválhatja a tanulókat, hogy 
tanuljanak, s meg tudják támogatni saját autonóm tanulóvá válásuk 
folyamatát:motiváló erő lenni. 

A7) Kompetencia, mely képessé tesz csoportokkal való foglalkozásra, s a sokféle hátterű, 
tanulási igényű, motiváltságú és más-más tapasztalatokkal rendelkező csoporttagok 
együttműködésének megteremtésére: tudni kezelni a sokféleséget és irányítani 
csoportokat. 

Az első három kompetencia (A1-A3) a szaktudással kapcsolatos aspektusokat tárgyalja, 
míg az utolsó négy kompetencia (A4-A7) inkább a pedagógiai/didaktikai vetületet 
vizsgálja.”. 

7.6 Az idősek oktatói 

Nyilvánvaló, hogy a fent felsorolt kompetenciák megléte nem reális elvárás a legtöbb 
felnőttoktatási környezetben, főképp nem az idősek oktatásával foglalkozókban. 
Általában a támogatás hiánya miatt nem támaszkodhat a felnőttoktatás magasan 
képzett szakemberekre, akik a fent említett kompetenciák mindegyikével rendelkeznek, 
s akik mind a szakmájukban, mind a felnőttoktatásban szakértők. Az idősek oktatásával 
foglalkozók közül sokan tanítanak a rendes munkájuk mellett, másodállásban, az eredeti 
szakmájuk részeként, vagy önkéntes alapon. A felnőttoktatói állásuk ugyanis általában 
nem profitorientáltak, és nem számítanak biztos megélhetésnek hosszú távon. Ezért a 
tanítás számos új fajtája (és következésképp új pedagógiák is) jelent meg az idősek 
oktatásában.  

Tanárok: Noha a felnőttoktatók változóban lévő szerepét fent vázoltuk, mégis vannak 
az időseket oktatók között, akikre úgy tekintenek, mint a tudás és információ kútfejére. 
Ez elsősorban olyan környezetben fordul elő, ahol a tanárok akadémiai háttérrel 
rendelkeznek, ahol a közeg, a helyszín és a pozíció maga meghatároznak egy erősen 
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hierarchikus felépítést. Ez jellemző lehet mikor egyetemi háttérrel, egyetemi oktatók 
tartják az órákat, akiket a hallgatók követendő példaként tisztelnek, s a tudás 
megtestesítőjét látják bennük. Ezekben a kontextusokban a tanároknak nagy 
felelősségük van, hogy újraértelmezzék a kommunikáció és interakció alapjait és 
proaktív hozzáállásra bíztassák az órán a tanulókat.  

Facilitátorok: Mindig lesznek olyan kurzusok, ahol nem sikerül a szervezőknek 
megfelelő képzettséggel rendelkező tanárokat alkalmazni, mégis valamiféle informális 
tanulás megvalósulhat. Azok az emberek, akik a facilitátori szerepet ilyenkor felvállalják, 
facilitátoroknak vagy mentoroknak hívjuk.  

Az oktatási szférában számos sikeres mentorképzési kezdeményezés valósult meg. 
Kérjük, nézze meg a könyv angol változatában a Sage projektről szóló példát, ahol 
mentorok képzéséről van szó, akik az aktív állampolgárságra való buzdítás facilitátoraivá 
lettek képezve. Egy másik kiváló kezdeményezés a Tanulás Bajnokai című program, ahol 
tanítást népszerűsítő mentorokat képeznek önkéntes alapon. Bővebb információt a 
projektről a: www.communitylearningchampions.org.uk. weboldalon talál. 

Együttes tanulás: A nem-formális és informális tanulás egyik tipikus módja, mikor nincs 
kinevezett tanár, aki a “tudás és információ” birtokosaként szerepelne, s mégis – akár 
facilitátor vezetésével, akár anélkül – a résztvevők egymástól tanulnak. Az időseknél ez 
gyakran előfordul, mivel hatalmas tapasztalatot és tudást halmoztak fel életükben, és 
megvan a befogadó-készségük és lehetőségük, hogy átadják tudásukat társuknak, s 
ugyanakkor szívesen meghallgatják a sorstársaikat is. Manapság a generációk közötti 
tanulás is nagyon népszerű és pl. az Európai Unió kiemelt támogatását is élvezi, mivel 
nagy hatással van mindkét generációra. Az ehhez a részhez kapcsolódó alfejezetekben 
olvashatunk az Európa különböző részein elhelyezkedő oktatási intézmények példáiról 
és jó gyakorlatairól.  

 

6.1. Következtetések 

 

A felnőttoktatás egésze állandó változásban van, ez kiemelten igaz az idősödők 
oktatására is: az ebben a szegmensben dolgozó tanárok, oktatók és facilitátorok 
szerepét és feladatait újra kell gondolni, át kell értelmezni. Több olyan új terület is 
felmerült mostanában, ahol az oktatóknak sokkal jobban kell fókuszálni a 
kommunikációra és a nem-tanagyaghoz kapcsolódó tevékenységekre az idősödők 
kapcsán. Jelen útmutató különböző fejezeteiben hasznos információkat szerepeltettünk 
a felnőttoktatók helyzetéről és szerepváltozásainak irányáról európai adatokon és 
esettanulmányokon keresztül, főként a projektben résztvevő partnerországok 
említésével.  

 

http://www.communitylearningchampions.org.uk/
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